VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE ŠTRBA č.3/2006
O podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Obecné zastupiteľstvo obce Štrba, na základe samostatnej pôsobnosti podľa
článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. p) a §
6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v
súlade s §§ 64, 65, 75 zákona NR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie.

Článok I.
Základné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej VZN) ustanovuje podmienky
poskytovania finančných príspevkov 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 a na
podporu úpravy ich rodinných pomerov.
Oprávneným žiadateľom príspevkov podľa tohto článku sú rodičia dieťaťa alebo
osoba, ktorá sa osobne o dieťa stará a spĺňa túto podmienku:
- príjem rodičov alebo osoby, ktorá sa o dieťa osobne stará a fyzických osôb,
ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu č.601/2003 Z.z.
o životnom minime v znení neskorších predpisov (ďalej zákon), nepresiahnu hranicu
životného minima stanovenú zákonom.
2. Obec Štrba môže vo svojom rozpočte vyčleniť finančné prostriedky na :
a) príspevok na dopravu,
b) príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa vrátane bytových
pomerov a sociálnych pomerov,
c) príspevok na tvorbu úspor.
3. Obec môže poskytnúť finančné príspevky na podporu úpravy a obnovu rodinných
pomerov uvedených v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku najviac po dobu jedného
roka od umiestnenia dieťaťa do detského domova.

Článok II.
Finančný príspevok na dopravu

1. Obec môže poskytnúť príspevok na dopravu do detského domova rodičom alebo

osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti
rozhodnutím súdu a umiestnené do detského domova.
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) podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení majú trvalý pobyt v obci Štrba
b) prejavujú skutočný záujem o úpravu a zachovanie vzťahov s dieťaťom, a ak
vynaložili primerané úsilie na úpravu svojich rodinných pomerov, bytových pomerov
a sociálnych pomerov tak, aby sa mohli osobne starať o dieťa
c) príjem rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa a fyzických osôb, ktorých
príjmy sa posudzujú spoločne podľa zákona, nepresiahnu hranicu životného
minima stanovenú zákonom
d) 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. Záujem rodičov, primerané úsilie rodičov dieťaťa alebo osoby, ktorá sa osobne
stará o dieťa a účelnosť poskytnutého príspevku na dopravu posudzujú spoločne
orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, obec (prostredníctvom OcÚ,
odboru sociálneho) a detský domov, v ktorom je dieťa umiestnené, príp. s iným
akreditovaným subjektom, ak tento s rodičmi alebo osobou, ktorá sa osobne stará o
dieťa, pracuje.
4. Oprávnený žiadateľ, ktorý spĺňa podmienky ods. 2 tohto článku predloží žiadosť
a potrebné doklady prostredníctvom OcÚ, odboru sociálneho, ktorý prešetrí
sociálnu situáciu žiadateľa v spolupráci s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately a detským domovom a odstúpi k rokovaniu príslušnej komisii.
5. Na návrh príslušnej komisie obec Štrba uzatvorí zmluvu o poskytovaní príspevku
na dopravu na obdobie jedného roka od umiestnenia dieťaťa v detskom domove.
6. Príspevok na dopravu sa vyplatí max. pre 2 osoby (rodičia, súrodenci, osoba,
ktorá sa osobne stará o dieťa) vo výške cestovného hromadnej dopravy.

Článok III.
Finančný príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa vrátane
bytových pomerov a sociálnych pomerov

1. Obec môže poskytnúť zo svojho rozpočtu finančný príspevok na úpravu a obnovu
rodinných pomerov dieťaťa, vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov.
2. Mesačná výška finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov
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.
Presná suma na aktuálny rok bude každoročne stanovená Ústredím práce,
sociálnych vecí a rodiny.
Oprávneným žiadateľom príspevku sú rodičia dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne
stará o dieťa a spĺňajú tieto podmienky:
a) podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení majú trvalý pobyt v obci Štrba
b) dieťa, na ktoré žiadajú príspevok, má obvyklý pobyt v obci Štrba a zdržiavalo sa
na jej území najmenej jeden rok pred umiestnením do detského domova, v ktorom
je dieťa umiestnené
c) majú skutočný záujem a vynakladajú primerané úsilie na zachovanie vzťahov
medzi dieťaťom a rodičom, alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa a na úpravu
svojich rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych pomerov
d) príjem rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa a fyzických osôb, ktorých
príjmy sa posudzujú spoločne podľa zákona, nepresiahnu hranicu životného
minima stanovenú zákonom.
4. Záujem rodičov, primerané úsilie rodičov dieťaťa alebo osoby, ktorá sa osobne
stará o dieťa a účelnosť poskytnutého príspevku na úpravu a obnovu rodinných
pomerov dieťaťa vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov posudzujú
spoločne orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, obec
(prostredníctvom OcÚ, odboru sociálneho) a detský domov, v ktorom je dieťa
umiestnené, príp. s iným akreditovaným subjektom, ak tento s rodičmi alebo
osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, pracuje.
5. Príspevok na úpravu rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych
pomerov sa môže poskytnúť najmä na úhradu (jednotlivé položky, ale aj kombinácia
položiek):
a) nájomného, vrátane dlhu na nájomnom
b) služieb spojených s bývaním, vrátane dlhu
c) nákladov spojených so zdravotným stavom
d) základné vybavenie domácnosti, vrátane opráv základného vybavenia domácnosti
e) opravy strechy, rozvodov elektrickej energie, vody a plynu, ktoré sú
príslušenstvom rodinného domu, ktorý sa užíva na trvalé bývanie
f) príspevok na zabezpečenie výchovy a výživy dieťaťa.
6. Oprávnený žiadateľ, ktorý spĺňa podmienky ods. 3 a 4 tohto článku, predloží
prostredníctvom OcÚ, odboru sociálneho, žiadosť a potrebné doklady, ktoré budú
zaručovať, že rodinné a sociálne pomery sa upravia tak, aby sa o dieťa do jedného
roka od umiestnenia do detského domova mohol žiadateľ osobne starať. OcÚ, odbor
sociálny, prešetrí celkovú situáciu žiadateľa v spolupráci s orgánom sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately a detským domovom a odstúpi žiadosť k rokovaniu
príslušnej komisii.
7. Na návrh príslušnej komisie obec uzavrie zmluvu so žiadateľom.
8. Obec na základe zmluvy, v ktorej budú upravené podmienky jej plnenia, môže
poskytnúť schválený finančný príspevok.
9. V prípade, ak nie je možné alebo účelné použitie finančných prostriedkov na
úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov dieťaťa alebo osoby, ktorá sa osobne

stará o dieťa, môže obec vyčlenené finančné prostriedky použiť na zabezpečenie
sociálnych a bytových pomerov, s cieľom umiestnenia dieťaťa do náhradnej osobnej
starostlivosti.

Článok IV.
Finančný príspevok na tvorbu úspor
1. Obec môže poskytnúť dieťaťu príspevok na tvorbu úspor, ak do jedného roka od
umiestnenia dieťaťa do detského domova sa neupravili alebo neobnovili rodinné
pomery dieťaťa ani použitím finančných príspevkov 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.
2. Mesačná výška finančného príspevku na tvorbu je 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 každý kalendárny mesiac,
počas ktorého je dieťaťu poskytovaná starostlivosť v detskom domove.
Presná suma na aktuálny rok bude každoročne stanovená Ústredím práce,
sociálnych vecí a rodiny.
3. Detský domov, ako zákonný zástupca dieťaťa, v mene dieťaťa predloží žiadosť a
potrebné doklady k poskytnutiu finančného príspevku na tvorbu úspor,
prostredníctvom OcÚ, odboru sociálneho, ktorý po prešetrení sociálnej situácie v
spolupráci s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately odstúpi
žiadosť k rokovaniu príslušnej komisii.
4. Na návrh príslušnej komisie obec uzavrie zmluvu s detským domovom, v ktorom
je dieťa umiestnené.
5. Na základe zmluvy obec môže poukázať na osobný účet dieťaťa mesačne sumu
určenú v ods. 2 tohto článku.
6. Po poskytnutí finančného príspevku je detský domov povinný štvrťročne
oznamovať obci stav osobného účtu dieťaťa.
7. Na nakladanie s finančnými prostriedkami na osobnom učte dieťaťa je potrebný
súhlas súdu.

Článok V.
Spoločné ustanovenia

1. Poskytnutie príspevku na dopravu, príspevku na úpravu a obnovu rodinných
pomerov dieťaťa a príspevku na tvorbu úspor 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 Štrba si vyhradzuje právo na kontrolu využitia ňou poskytnutých
finančných prostriedkov.
3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2006 o podmienkach, finančných
príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately bolo vyvesené na pripomienkovanie občanom obce dňa 15. 2. 2006 a
zvesené dňa 2. 3. 2006 bez pripomienok občanov.
4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2006 o podmienkach, finančných
príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately bolo schválené Uznesením č. ..................... zo zasadania Obecného
zastupiteľstva obce Štrba, konaného dňa 3. 3. 2006.
5. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2006 o podmienkach, finančných
príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately bolo vyvesené na vývesnej tabuli dňa 4.3. 2006 a zvesené dňa 20.3 2006.
6. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2006 o podmienkach, finančných
príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately nadobúda účinnosť dňom
1. apríla 2006.

Michal Sýkora
starosta obce

