OBEC STAŠKOV

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE STAŠKOV
O ÚPRAVE PODMIENOK POSKYTOVANIA FINANČNÝCH
PROSTRIEDKOV NA PODPORU ÚPRAVY RODINNÝCH
POMEROV NA ÚZEMÍ OBCE STAŠKOV

Obecné zastupiteľstvo v Staškove v zmysle ust. § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov a zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na
tomto všeobecne záväznom nariadení.

Článok 1
Základné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje spôsob pouţitia a podmienky poskytovania
finančných príspevkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, príspevku na tvorbu
úspor dieťaťa podľa ustanovenia §§ 64 a 65 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon
č. 305/2005 Z.z.).
Článok 2
Výklad pojmov
1. 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 nemôţe byť vychovávané vo vlastnej rodine.
2. 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 závaţnosti
poruchy a situácie, v ktorej sa nachádza dieťa alebo plnoletá fyzická osoba.
3. Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávajú:
a) orgány štátnej správy (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Ústredie práce,
sociálnych vecí a rodiny, Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, Centrum pre
medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeţe),
b) obec,
c) vyšší územný celok,
d) akreditovaný subjekt
e) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej
ochrany detí s sociálnej kurately.

Článok 3
Postup pri poskytovaní príspevkov 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 Staškov môţe poskytnúť príspevok na dopravu do detského
domova, v ktorom je dieťa umiestnené.

2. Oprávneným ţiadateľom 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 Staškov
b) prejavujú skutočný záujem o úpravu vzťahov a zachovanie vzťahov s dieťaťom a ak
vynaloţili primerané úsilie na úpravu svojich rodinných pomerov a sociálnych
pomerov tak, aby sa mohli osobne starať o dieťa, čo doloţia dokladom od orgánu
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a detského domova, v ktorom je
dieťa umiestnené
c) príjem rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa a osôb, ktorých príjmy
sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu (zákona o ţivotnom minime),
nepresiahnu hranicu ţivotného minima stanovenú zákonom za obdobie 6 mesiacov
pred podaním ţiadosti
d) predloţia písomný doklad z detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené o
povolení a odporučenom rozsahu návštev dieťaťa a o tom, ţe detský domov, ktorý
stretnutie odporučí, vytvorí pre stretnutie podmienky.
3. Do výšky príjmu ţiadateľa, resp. osôb posudzovaných spoločne sa nezarátavajú:
a) kompenzačné príspevky
b) príspevok za bezvládnosť
c) štipendiá
d) príspevok na bývanie
e) príspevok na zdravotnú starostlivosť
f) príspevok pre tehotnú ţenu
g) aktivačný príspevok
h) ochranný príspevok
i) výţivné, ak si povinný neplní vyţivovaciu povinnosť a túto skutočnosť ţiadateľ
dokladuje oznámením na polícii, resp. o začatí súdneho konania.
4. 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 ½ roka na základe ţiadosti oprávneného ţiadateľa a na
návrh Sociálnej komisie OZ Staškov starosta obce (na návrh soc. pracovníka obce a súhlasu
starostu).
5. Ţiadateľ o príspevok na dopravu, ktorým je rodič alebo osoba, ktorá sa osobne stará o
dieťa, predloţí prostredníctvom OÚ ţiadosť o poskytnutie príspevku na dopravu do detského
domova, súčasťou ktorej sú doklady určené v ods. 2 tohto článku (príloha č. 1).
6. Príspevok sa poskytne oprávnenému ţiadateľovi zálohovo do výšky cestovného lístku
autobusom pre aktuálny počet osôb (max. 2) zo Staškov do sídla detského domova, v ktorom
je dieťa umiestnené.
7. Ďalšiu časť príspevku na dopravu moţno rodičom dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne

stará o dieťa, poskytnúť aţ po zúčtovaní zálohovo poskytnutého príspevku na dopravu.
8. Oprávnený ţiadateľ môţe znova poţiadať o poskytnutie príspevku na dopravu do detského
domova, v ktorom je dieťa umiestnené, najskôr po uplynutí 1 mesiaca, kedy bol poskytnutý
predchádzajúci príspevok.
9. Lehota na vybavenie ţiadosti je 1 kalendárny mesiac.

Článok 4
Postup pri poskytovaní príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov
dieťaťa alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa
1. Na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa vrátane bytových pomerov a sociálnych
pomerov vyčlení obec zo svojho rozpočtu finančné prostriedky za kaţdý 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 určenej z výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac vo
výške priemerných beţných výdavkov na kaţdé dieťa, ktorá sa určí výškou priemerných
beţných výdavkov na kaţdé dieťa vo všetkých detských domovoch a detských domovoch pre
maloletých bez sprievodu zriadených určenými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately.
3. Oprávneným ţiadateľom 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 Staškov,
b) dieťa, na ktoré ţiadajú príspevok, má obvyklý pobyt na území obce Staškov a
zdrţiavalo 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,
d) majú vyrovnané všetky poplatky voči obci (daň z nehnuteľnosti, TKO, voda a pod.)
4. O poskytnutí príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov dieťaťa
alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa, na základe projektu predloţeného oprávneným
ţiadateľom po posúdení účelnosti Sociálnou komisiou následne rozhodne Obecné zastupiteľstvo Obce Staškov uznesením.
5. Oprávnený ţiadateľ poţiada Obec Staškov prostredníctvom o poskytnutie príspevku na
úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych pomerov formou
projektu (príloha č. 3).
6. Predloţený projekt musí zaručovať, ţe rodinné pomery ţiadateľa sa upravia tak, aby sa o

dieťa do 1 roka od umiestnenia do detského domova, mohol ţiadateľ osobne starať o jeho
výchovu v rodinnom prostredí.
7. Obec Staškov poskytne schválenú finančnú čiastku na základe uzatvorenej zmluvy so
ţiadateľom v hotovosti. Finančná čiastka sa poskytuje zálohovo najviac do výšky 1/12 z 10%
sumy vypočítanej z výšky poukázaných skutočných nákladov najviac vo výške priemerných
beţných výdavkov na kaţdé dieťa vo všetkých detských domovoch za uplynulý rok a to za
kaţdý začatý kalendárny mesiac, počas ktorého je dieťaťu poskytovaná starostlivosť v
detskom domove. Výšku priemerných beţných výdavkov na dieťa v detských domovoch a
detských domovoch pre maloletých bez sprievodcu oznamuje Ústredie práce, soc. vecí a
rodiny za uplynulý rok.
Ďalšiu finančnú čiastku (1/12) obec ţiadateľovi poskytne aţ po predloţení dokladov o pouţití
¾ uţ poskytnutej finančnej čiastky. Obec takto postupuje aţ do vyčerpania finančnej čiastky
schválenej OZ Obce Staškov.
9. Príjemca je povinný poskytnutú finančnú čiastku zúčtovať bezodkladne po jej vyčerpaní
najneskôr však k termínu uvedenému v zmluve. V zúčtovaní uvedie nevyhnutné identifikačné
údaje a vydokladuje pouţitie finančných prostriedkov.
10. Príjemca, ktorý nepredloţí zúčtovanie finančného príspevku alebo pouţije tento finančný
príspevok na iný účel ako bol určený a v tejto zmluve uvedený, je povinný finančný príspevok
vrátiť na účet obce, najneskôr do 15 dní po termíne stanovenom na zúčtovanie.
11. Ak oprávnený ţiadateľ do ½ roka nepredloţí projekt na úpravu a obnovu rodinných
pomerov rodičov dieťaťa alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa, vrátane bytových a
sociálnych pomerov alebo predloţený projekt svojou kvalitou nespĺňa podmienky na
skvalitnenie rodinných, bytových alebo sociálnych pomerov, môţe na návrh Sociálnej
komisie OZ v Staškove rozhodnúť uznesením o vyuţití finančných prostriedkov na
vyhľadanie fyzickej osoby, ktorej môţe dieťa zveriť do osobnej starostlivosti.

Článok 5
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 pouţitím 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, obec poskytne dieťaťu schválenú finančnú čiastku
definovanú v čl. 3 ods. 1 ako príspevok na tvorbu úspor.
2. Mesačná výška finančných prostriedkov na tvorbu úspor dieťaťa je 1/12 z 10% sumy
vypočítanej z výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac vo výške priemerných
beţných výdavkov na kaţdé dieťa, ktorá sa určí výškou priemerných beţných výdavkov na
kaţdé dieťa vo všetkých detských domovoch a detských domovoch pre maloletých bez

sprievodu zriadených určenými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za
uplynulý rok, počas ktorého je dieťaťu poskytovaná starostlivosť v detskom domove.
3. Obec poukáţe príspevok na tvorbu úspor mesačne na osobný účet dieťaťa, ktorý zaloţí a

vedie dieťaťu detský domov, v ktorom je dieťa umiestnené. Na nakladanie s prostriedkami na
účte dieťaťa je potrebný súhlas súdu.
4. O poskytnutí príspevku na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v náhradnej starostlivosti
rozhodne na návrh Sociálnej komisie a po prerokovaní následne rozhodne Obecné
zastupiteľstvo obce Staškov uznesením.

Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. 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 o nariadení
ústavnej starostlivosti po 31. decembri 2007.
2. Obec Staškov si vyhradzuje právo na kontrolu vyuţitia ním poskytnutých finančných
prostriedkov. V prípade poskytnutia finančného príspevku na úpravu a obnovu bytových
pomerov si obec vyhradzuje právo kontroly účelnosti jeho vyuţitia priamo v byte príjemcu.

Článok 7
Účinnosť
VZN č. 1/2007 o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na podporu
úpravy rodinných pomerov na území obce Staškov bolo zverejnené dňa 20.04.2011. Do dňa
06.05.2011 voči nemu neboli zo strany občanov ani organizácií vznesené ţiadne pripomienky
ani námietky a Obecné zastupiteľstvo ho 6. mája 2011 schválilo.

Ing. Ladislav Šimčisko
starosta obce

