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MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE 

Materiál na rokovanie pre 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

 

 

Číslo materiálu: _____/2021 

                                                                                               

 

K bodu programu 

 

Pomoc rodinám s deťmi ohrozeným chudobou a sociálnym vylúčením pri financovaní 

novej tarify MHD v Žiline platnej od 1.4.2021 

 

Materiál obsahuje:      Materiál bol  prerokovaný v komisii:                                                        

1. Návrh na uznesenie    KŠ                                                                        

2. Dôvodová správa     KSZaB                                        
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Ing. Ľuboš Plešinger 
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Ing. František Talapka  

 

Zodpovedná za vypracovanie: 

Mgr. Zuzana Balogová 

 

Žilina, 27. apríl  2021 
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NÁVRH NA UZNESENIE  

Uznesenie č._   /2021 

Mestské  zastupiteľstvo  v Žiline schvaľuje   

 

1. Pomoc rodinám v kríze, ohrozeným chudobou a sociálnym vylúčením, 

preplatením ročného poplatku 20 €, ktorý bol zavedený pre bezplatnú dopravu 

detí od dovŕšenia 6. roku do dovŕšenia 16. roku veku s trvalým pobytom v meste 

Žilina, prostredníctvom Nadácie Mesta Žilina, pričom žiadosti budú 

posudzované individuálne na základe špecifickej situácie jednotlivých rodín. 

 

2. Nevyčerpané financie  zostanú v prospech nadácie 

 

 

Dôvodová správa: 

     Rodinná politika mesta by sa mala orientovať aj na systém monitorovania a sieťovania čo 

najväčšieho počtu rodín, ktoré potrebujú podporu a pomoc.  V tejto problematike je účelom 

zamerať sa  na rodiny, ktoré sa ocitli v kríze, rodiny ohrozené chudobou a sociálnym 

vylúčením. Spoločným znakom týchto rodín je nedostatok schopností vysporiadať sa  

s problémami, v ktorých sa ocitli a ktoré výrazne ohrozujú ich stabilitu a funkčnosť. Väčšinou 

ide o kumulované, dlhodobo neriešené problémy, ktorých zmiernenie si vyžaduje 

a systematický prístup, s prihliadnutím na ich  individualitu a špecifickosť. Jednotlivé rodiny 

sa dostávajú do problémov aj z týchto príčin :  

-  dlhodobá nezamestnanosť (strata zamestnania)  jedného z rodičov alebo oboch rodičov, 

- dlhodobá prácenesschopnosť jedného z rodičov (alebo oboch), 

- absencia jedného z rodičov, neúplná rodina  (rodina s rodičom-samoživiteľom), 

- ťažko zdravotne postihnutý člen rodiny (alebo viac členov), 

- rodina zo znevýhodneného prostredia (marginalizovanej skupiny), 

- závislosť jedného z rodičov (alkohol, drogy, iné závislosti..). 

Vzhľadom na špecifickosť a rôznorodosť príčin vzniku problémov, v ktorých sa rodiny, 

žiadatelia o príspevok ocitli, je nevyhnutné zvoliť individuálne prístup pri posudzovaní  a 

prehodnocovaní každej žiadosti. Táto posudzovacia činnosť bude realizovaná prostredníctvom 

členov Nadácie mesta Žilina. 

Materiál je v súlade so Štatútom mesta Žilina a platnými právnymi predpismi v Slovenskej 

republike. Materiál nebude mať  vplyv na rozpočet mesta.  


