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Obecné zastupiteľstvo v Slopnej v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona
č. 369/1990 Z b. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona
č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a
doplnení niektorých zákonov vydáva

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 7
Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní
finančných príspevkov Obcou Slopná na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately.
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
Týmto VZN sa upravujú podmienky poskytovania finančných príspevkov na úpravu a
obnovu rodinných pomerov, príspevkov na dopravu, príspevkov na tvorbu úspor a
príspevkov akreditovanému subjektu a fyzickej a právnickej osobe podľa § 71 ods.1
písm. e) na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
DRUHÁ ČASŤ
POSTUP PRI POSKYTOVANÍ PRÍSPEVKOV
Čl. 2
Postup pri poskytovaní príspevku na dopravu
(1) Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá

sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu
a umiestnené do detského domova Obec Slopná môže poskytnúť príspevok na
dopravu do detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené.
(2) Oprávneným žiadateľom príspevku podľa ods. 1 tohto článku sú rodičia dieťaťa
alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa a spĺňajú tieto podmienky:
a) majú trvalý pobyt v obci Slopná,
b) prejavujú skutočný záujem o úpravu vzťahov a zachovanie vzťahov s dieťaťom a
ak vynaložili primerané úsilie na úpravu svojich rodinných pomerov a sociálnych
pomerov tak, aby sa mohli osobne starať o dieťa,
c) osoba v hmotnej núdzi 1) a tí, ktorých príjem nepresiahne hranicu životného
minima stanovenú osobitným zákonom 2).
(3) Súhlas na poskytnutie príspevku na dopravu pre rodičov alebo osobu, ktorá sa
osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a
umiestnené do detského domova vydá na obdobie pol roka na základe žiadosti
oprávneného žiadateľa po vydaní stanoviska obecného úradu a na návrh OZ
starosta obce Slopná.
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(4) Príspevok sa poskytne oprávnenému žiadateľovi zálohovo na ekonomicky
najvýhodnejší verejný dopravný prostriedok pre aktuálny počet osôb (max. 2) z
Slopnej do sídla detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené.
(5) Ďalší príspevok na dopravu možno rodičom dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne
stará o dieťa poskytnúť až po zúčtovaní predchádzajúceho príspevku, t.j. po
predložení potvrdenia detského domova o vykonanej návšteve oprávnenou osobou.
Príspevok na dopravu možno oprávnenému žiadateľovi poskytnúť na základe jeho
žiadosti maximálne jedenkrát v mesiaci.

Čl. 3

Postup pri poskytovaní príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov
dieťaťa rodičom dieťaťa alebo osobám, ktoré sa osobne starajú o dieťa
(1) Na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa vrátane bytových a sociálnych
pomerov vyčlení mesto zo svojho rozpočtu finančné prostriedky za každý začatý
kalendárny mesiac, počas ktorého je dieťaťu poskytovaná starostlivosť v detskom
domove, ak rodičia dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne o dieťa stará, sú
obyvateľmi mesta.
(2) Mesačná výška finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov
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1) Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2) Zákon č. 601/2003 Z. Z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov

dieťaťa je najmenej jedna dvanástina z 10% sumy určenej podľa § 89 ods. 3 zákona
č. 305/2005 Z. z., a to za každý začatý kalendárny mesiac, počas ktorého je dieťaťu
poskytovaná starostlivosť v detskom domove.
(3) Oprávneným žiadateľom príspevku podľa ods. 1 sú rodičia dieťaťa alebo osoba,
ktorá sa osobne stará o dieťa a spĺňajú tieto podmienky:
a) majú trvalý pobyt v obci Slopná,
b) dieťa, na ktoré žiadajú príspevok má obvyklý pobyt na území obce Slopná a
zdržiavalo sa na jeho území najmenej jeden rok pred umiestnením do detského
domova na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti,
c) majú skutočný záujem o úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a
sociálnych pomerov.
(4) Súhlas na poskytnutie príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov
dieťaťa alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa, na základe žiadosti predloženej
oprávneným žiadateľom po posúdení jej účelnosti obecným úradom a OZ Slopná na
jeho návrh vydá starosta obce Slopná.
(5) Predložená žiadosť musí zaručovať, že rodinné pomery žiadateľa sa upravia tak,
aby sa o dieťa do 1 roka od umiestnenia do detského domova, mohol žiadateľ
osobne starať o jeho výchovu v rodinnom prostredí.
(6) Oprávnený žiadateľ požiada Obec Slopná prostredníctvom OcÚ o poskytnutie
príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych
pomerov formou žiadosti.
(7) Obec Slopná poskytne schválený finančný príspevok na základe uzatvorenej
zmluvy so žiadateľom v hotovosti. Finančný príspevok sa poskytuje zálohovo najviac
do výšky 331,94 € (10 000,- Sk). Ďalší finančný príspevok až do výšky určenej
podľa § 64 ods. 4 zák. č. 305/2005 Z. z. obec Slopná žiadateľovi poskytne až po
predložení dokladov o použití zálohovo poskytnutej finančnej čiastky.
(8) Príjemca je povinný poskytnutý finančný príspevok zúčtovať bezodkladne po jeho
vyčerpaní najneskôr však do termínu uvedeného v zmluve. V zúčtovaní uvedie
nevyhnutné identifikačné údaje a zdokladuje použitie finančných prostriedkov.
(9) Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančného príspevku alebo použije tento
finančný príspevok na iný účel ako bol určený a v tejto zmluve uvedený, je povinný
finančný príspevok vrátiť na účet mesta, najneskôr do 15 dní po termíne stanovenom
na zúčtovanie.

Čl. 4
Postup pri poskytovaní príspevku na tvorbu úspor
(1) Ak sa do jedného roka od umiestnenia dieťaťa do detského domova neupravili
rodinné pomery dieťaťa alebo sa neobnovili rodinné pomery dieťaťa ani použitím
finančných prostriedkov podľa predošlého článku tak, aby rodičia alebo osoba, ktorá
sa osobne stará o dieťa, mohli osobne vykonávať starostlivosť o dieťa alebo dieťa

nebolo umiestnené do náhradného rodinného prostredia, mesto poskytne dieťaťu
schválenú finančnú čiastku definovanú v čl. 3 ods. 1 a 2 ako príspevok na tvorbu
úspor.

(2) Mesačná výška finančných prostriedkov na tvorbu úspor dieťaťa je najmenej
jedna dvanástina z 10% sumy vypočítanej z výšky preukázaných skutočných
nákladov, najviac vo výške priemerných bežných výdavkov na každé dieťa, ktorá sa
určí výškou priemerných bežných výdavkov na každé dieťa vo všetkých detských
domovoch a detských domovoch pre maloletých bez sprievodu zriadených určenými
orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za uplynulý rok, a to za
každý začatý kalendárny mesiac, počas ktorého je dieťaťu poskytovaná starostlivosť
v detskom domove.
(3)
Obec poukáže príspevok na tvorbu úspor mesačne na osobný účet dieťaťa,
ktorý založí a vedie dieťaťu detský domov, v ktorom je dieťa umiestnené.
(4)
O poskytnutí príspevku na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v náhradnej
starostlivosti rozhodne formou súhlasu starosta obce Slopná.

Čl. 5

Postup pri poskytovaní príspevku akreditovaným subjektom
(1) V zmysle § 88 ods. 3 môže obec poskytovať
osobe alebo právnickej osobe, ktorá vykonáva
detí a sociálnej kurately podľa § 71 ods. 1 písm.
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej
vykonávanie opatrení podľa tohto zákona.

akreditovanému subjektu a fyzickej
opatrenia sociálnoprávnej ochrany
e) zákona NR SR č. 305/2005 Z. z.
kuratele, finančný príspevok na

(2) O poskytnutí finančného príspevku a jeho výšky akreditovanému subjektu, ktorý
vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na nasledujúci
rozpočtový rok rozhodne uznesením OZ Slopná, na základe predloženej žiadosti
príslušným subjektom.
(3) Akreditovaný subjekt, ktorý vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately môže do 30. novembra predchádzajúceho kalendárneho roka
podať žiadosť prostredníctvom obecného úradu o poskytnutie finančného príspevku
na ďalší rozpočtový rok.
(4) Žiadosť musí obsahovať:
a) základné identifikačné údaje,
b) doklad o akreditácii,
c) popis obsahu činnosti subjektu,
d) finančný rozpočet činnosti subjektu,
e) požadovanú výšku finančného príspevku a uvedenie účelu jeho použitia,
f) rozpis zdrojov financovania subjektu.

TRETIA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Čl. 6
Spoločné ustanovenia
(1) Povinnosť finančne podporovať úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa a
poskytovať príspevok na tvorbu úspor dieťaťa v zmysle tohto VZN sa vzťahuje na
prípady, keď bolo dieťa umiestnené do detského domova na základe právoplatného
rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti po 31. decembri 2005.
(2) Obec Slopná si vyhradzuje právo na kontrolu využitia ním poskytnutých
finančných prostriedkov.
Čl. 7
Účinnosť
(1) VZN č.7 schválené Uznesením OZ č.20/2008 z 14.12. 2008.
(2) Dňom účinnosti tohoto VZN č.7 sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie obce
a doplnky platné do roku 2008.
(3) Zmeny a doplnky tohoto VZN č.7 schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Slopnej.
(4)Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 1€ = 30,1260 Sk.

V Slopnej, dňa 28.11. 2008

Ing. Štefan Hrenák
Starosta obce Slopná

