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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA ŢIAR NAD HRONOM
č. 5

o poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom v súlade s § 6 a § 11, ods. 4 písm. g)
zákona SNR č. 369/1990 Z.Z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov nadväznosti
na § 75 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na vydaní
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žiar nad Hronom č. 5 o poskytovaní finančných
príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
§1
Úvodné ustanovenia
Všeobecne záväzným nariadením mesta Žiar nad Hronom č. 5 (ďalej len VZN) sa
upravujú podmienky poskytovania finančných príspevkov v súlade so zákonom č. 305/2005
Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a to:
a) príspevku na dopravu,
b) príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov,
c) príspevku na tvorbu úspor.
§2
Základné pojmy
Sociálnoprávna ochrana detí je súbor opatrení na zabezpečenie
a) ochrany dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a ktorá rešpektuje jeho najlepší
záujem podľa medzinárodného dohovoru,
b) výchovy a všestranného vývinu dieťaťa v jeho prirodzenom rodinnom prostredí,
c) náhradného prostredia dieťaťu, ktoré nemôže byť vychovávané vo vlastnej rodine.
Sociálna kuratela je súbor opatrení na odstránenie, zmiernenie a zamedzenie prehlbovania
alebo opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa
a plnoletej fyzickej osoby a poskytovanie pomoci v závislosti od závažnosti poruchy
a situácie, v ktorej sa nachádza dieťa alebo plnoletá fyzická osoba.
Obvyklý pobyt je trvalý pobyt, prechodný pobyt, povolenie na prechodný pobyt, povolenie
na trvalý pobyt alebo tolerovaný pobyt.
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§3
Postup pri poskytovaní príspevku na dopravu
1. Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa
osobne stará o dieťa, ktorej bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu
a umiestnené do detského domova Mesto Žiar nad Hronom môže poskytnúť príspevok
na dopravu do detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené v súlade s § 64 ods. 1,
písm. a) a ods. 2 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a sociálnej kuratele.
2. Oprávneným žiadateľom príspevku podľa § 3 ods. 1 tohto VZN sú rodičia dieťaťa
alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa a spĺňajú tieto podmienky:
a) majú trvalý pobyt v meste Žiar nad Hronom a súčasne dieťa musí mať na území mesta
obvyklý pobyt a zdržiavať sa na území mesta najmenej 1 rok pred umiestnením do
detského domova, na základe rozhodnutia súdu
b) prejavujú skutočný záujem o úpravu a zachovanie vzťahov s dieťaťom a vynaložili
primerané úsilie na úpravu svojich rodinných a sociálnych pomerov tak, aby sa mohli
osobne starať o dieťa, čo doložia dokladom od orgánu sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately a detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené,
c) predložia písomný doklad z detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené
o povolení a odporučenom rozsahu návštev dieťaťa a o tom, že detský domov, ktorý
stretnutie odporučí, vytvorí pre stretnutie podmienky.
3. Príspevok sa poskytne oprávnenému žiadateľovi po súhlase odboru starostlivosti o
obyvateľa 1x štvrťročne do výšky 70% cestovného lístku pre aktuálny počet osôb,
maximálne 2 osoby zo Žiaru nad Hronom do sídla detského domova, v ktorom je
dieťa umiestnené. Príspevok na dopravu sa poskytne žiadateľovi po predložení:
a) žiadosti príspevok
b) cestovného lístka,
c) potvrdenia detského domova o vykonanej návšteve
§4
Postup pri poskytovaní príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov
dieťaťa alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa
1. V súlade s § 75 ods. 4 a § 65, ods. 1 až 4 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele vyčlení mesto Žiar nad Hronom zo
svojho rozpočtu finančné prostriedky na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa
vrátane bytových a sociálnych pomerov, za každý začatý kalendárny mesiac, počas
ktorého je dieťaťu poskytovaná starostlivosť v detskom domove.
2. Mesačná výška finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov
dieťaťa je jedna dvanástina z 10% sumy vypočítanej z výšky preukázaných nákladov,
najviac vo výške 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.
3. Oprávneným žiadateľom príspevku podľa § 4, ods. 1 VZN, sú rodičia dieťaťa alebo
osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa a spĺňa tieto podmienky:
a) má trvalý pobyt v meste Žiar nad Hronom a dieťa má obvyklý pobyt na území mesta
Žiar nad Hronom a zdržiavalo sa na jeho území najmenej jeden rok pred umiestnením
do detského domova na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti
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b) má skutočný záujem o úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových
a sociálnych pomerov
4. Oprávnený žiadateľ písomne požiada Mesto Žiar nad Hronom prostredníctvom odboru
starostlivosti o obyvateľa o poskytnutie príspevku na úpravu a obnovu rodinných
pomerov, vrátane bytových a sociálnych pomerov. Žiadosť musí obsahovať:
a) osobné údaje žiadateľa,
b) príjmové pomery žiadateľa,
c) majetkové pomery žiadateľa,
d) bytové pomery žiadateľa,
e) rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti.
5. Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa vrátane bytových pomerov
a sociálnych pomerov sa určí ako rozdiel celkovej sumy príspevku a príspevku na
dopravu. Príspevok sa môže poskytnúť na úhradu:
a) nájomného,
b) energetických médií,
c) nákladov spojených so školskou a mimoškolskou činnosťou,
d) nákladov spojených so zdravotným stavom,
e) poradensko - terapeutických služieb,
f) hygienických opatrení,
g) úpravu bytových a sociálnych pomerov.
Na základe predloženej žiadosti rodičov dieťaťa alebo osôb, ktoré sa osobne starajú
o dieťa a odporučenia odboru starostlivosti o obyvateľa príspevok prizná primátor mesta.
6. Ak nie je možné alebo účelné použiť finančné prostriedky na úpravu a obnovu
rodinných pomerov fyzických osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa, môžu sa finančné
prostriedky použiť na vyhľadanie fyzickej osoby, ktorej možno dieťa zveriť do
osobnej starostlivosti.
7. Účelnosť poskytnutých príspevkov posudzujú spoločne mesto, detský domov,
v ktorom je dieťa umiestnené a orgán sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.
8. Mesto môže poskytovať uvedené finančné príspevky na podporu úpravy a obnovu
rodinných pomerov najviac 1 rok od umiestnenia dieťaťa do detského domova.
9. Na účely určenia začiatku plynutia lehoty podľa odseku 1 sa za deň umiestnenia
dieťaťa považuje deň nástupu dieťaťa do detského domova.
§5
Postup pri poskytovaní príspevku na tvorbu úspor
1. V súlade s § 75 ods. 4
a § 65 ods. 5 zákona NR SR č. 305/2005 Z.z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, 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 § 4
VZN 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 a mesto preukázateľne počas najmenej jedného roka pred
umiestnením dieťaťa do detského domova nevykonávalo pre fyzické osoby podľa §4
ods. 2 tohto VZN, niektoré z opatrení podľa §10 ods. 1 písm. a) a b) alebo §11 ods. 1
zákona NR SR č. 305/2005, zodpovedajúce závažnosti výchovných problémov alebo
rodinných problémov a situácii dieťaťa a jeho rodiny, poskytne dieťaťu schválenú
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2.

3.

4.
5.

finančnú čiastku definovanú v podmienkach § 4 ods. 1 VZN ako príspevok na tvorbu
úspor.
Mesačná výška finančných prostriedkov na tvorbu úspor dieťaťa je jedna dvanástina
z 10% sumy vypočítanej z výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac vo
výške priemerných bežných výdavkov na každé dieťa vo všetkých detských
domovoch, 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.
Mesto poukazuje príspevok na tvorbu úspor počas vykonávania ústavnej starostlivosti
mesačne na osobný účet dieťaťa alebo na jeho vkladnú knižku, ktoré v jeho prospech
zriadi detský domov alebo majetkový opatrovník do zrušenia ústavnej starostlivosti
právoplatným rozhodnutím súdu alebo do skončenia ústavnej starostlivosti
dosiahnutím plnoletosti dieťaťa alebo do umiestnenia dieťaťa do náhradného
rodinného prostredia.
Obec poukazuje príspevok na tvorbu úspor od kalendárneho mesiaca, v ktorom jej
detský domov oznámil zriadenie osobného účtu dieťaťa alebo jeho vkladnej knižky.
Na nakladanie s prostriedkami na účte dieťaťa je potrebný súhlas súdu.
§6
Spoločné ustanovenia

1. Ak fyzické osoby podľa §4 ods. 2 VZN, preukázateľne odmietli ponúkanú pomoc
obce počas jedného roka pred umiestnením dieťaťa do detského domova alebo obec
nemala podľa spisovej dokumentácie dieťaťa a rodiny vedenej orgánom SPO
vedomosť o potrebe vykonávať niektoré z opatrení podľa § 10 ods. l písm a) a b) alebo
§ 11 ods. 1, zákona NR SR č. 305/2005 Z.z, pre dieťa a jeho rodinu najmenej jeden
rok pred umiestnením dieťaťa do zariadenia na základe predbežného opatrenia súdu,
finančný príspevok na tvorbu úspor a na úpravu o obnovu rodinných pomerov obec
neposkytuje.
2. Povinnosť finančne podporovať úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa,
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 po 31. decembri 2007. Ak dieťaťu, ktoré bolo umiestnené do
detského domova do 31. decembra 2007 na základe rozhodnutia súdu o nariadení
ústavnej starostlivosti, vznikol nárok na príspevok na tvorbu úspor podľa zákona
účinného do 31. decembra 2008, poskytuje sa tento príspevok aj po 31. decembri 2008
podľa zákona účinného do 31. decembra 2008.
3. Výnimky z tohto VZN môže schváliť primátor mesta Žiar nad Hronom na základe
žiadosti, ktorú predloží oprávnený žiadateľ výhradne v písomnej podobe.
§7
Kontrolná činnosť
Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva:
a) hlavný kontrolór Mesta Žiar nad Hronom,
b) vedúci Odboru starostlivosti o obyvateľa Mestského úradu v Žiari nad Hronom.
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§8
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žiar nad Hronom č. 1/2006 o poskytovaní
finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately.
§9
Záverečné ustanovenia
Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa
11.júna 2009 uznesením č 67/2009 a VZN nadobúda účinnosť dňa 1. 7. 2009.

Mgr. Ivan Černaj
primátor
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Mesto Ţiar nad Hronom

príloha 1

ŢIADOSŤ
O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA UPRAVU A OBNOVU RODINNÝH POMEROV
Meno a priezvisko:..................................... rodený/á .................... rodinný stav ....................
Dátum nar.: ................................................... Trvalý pobyt: Ţ I A R N A D H R O N O M
Ulica, súp. č. d./orient. č. d. ......................................................... Povolanie ...........................
Stručné zdôvodnenie ţiadosti a pouţitie príspevku
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

SPOLOČNE POSUDZOVANÉ OSOBY :
Meno a priezvisko

Rodinný vzťah

Dátum narodenia

Zamestnávateľ/škola

BYTOVÉ POMERY ŢIADATEĽA :
Druh bytu : ..........................................................................

Počet izieb : ..............................

Výška úhrad za bývanie (nájomné, voda, kúrenie ...)

.....................................................

Ďalšie pravidelné mesačné poplatky (elektrina, plyn, TV ...)
.....................................................
POTVRDENIE UBYTOVATEĽA ( BYT. SPOLOČENSTVA, BYTOVÉHO DRUŢSTVA )
O VÝŠKE NEDOPLATKU ZA BÝVANIE :

Výška nedoplatku : ..................... Sk/.............€
........................................................
meno, priezvisko, podpis
a pečiatka ubytovateľa
(predsedu bytového spoločenstva, druţstva)
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PRÍJMY V RODINE

SUMA
(Sk/€)

Pečiatka a podpis
zodpovednej osoby

ZAMESTNÁVATEĽ
Priemerný mesačný zárobok oprávnenej
osoby za posledných 12 mesiacov
Priemerný mesačný zárobok
- manžel/manželka, druh/družka
SOCIÁLNA POISŤOVŇA Ţiar nad Hronom
podpora v nezamestnanosti
ÚRAD PRÁCE SOCIÁLNYCH VECÍ
A RODINY v Banskej Štiavnici
pracovisko Ţiar nad Hronom
Oprávnená osoba je evidovaná ako nezamestnaná
od......................................................
Manţel/manţelka, druh/druţka oprávnenej
osoby je evidovaná ako nezamestnaná
Od ........................................
ÚRAD PRÁCE SOCIÁLNYCH VECÍ
A RODINY v Banskej Štiavnici
pracovisko Ţiar nad Hronom
Dávka v hmotnej núdzi – oprávnená osoba:
PRÍSPEVOK NA BÝVANIE
AKTIVAČNÝ PRÍSPEVOK
OCHRANNÝ PRÍSPEVOK
PRÍSPEVOK NA ZDRAVOTNÚ
STAROSTLIVOSŤ
DÔCHODOK
Oprávnená osoba – druh dôchodku ....................
Manžel/manželka, druh/družka
druh dôchodku ..................................................
PRÍDAVKY NA DETI
VYŢIVOVACIA POVINNOSŤ
INÉ PRÍJMY
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý/á právnych
následkov v prípade zistenia nepravdivosti.
Súhlasím s vyžiadaním potrebných údajov o mojej osobe pre potreby poskytovateľa.
Žiar nad Hronom
.....................................................

.............................................
Podpis žiadateľa
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