VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE BACÚCH

č. 1/2008
o poskytovaní príspevku na podporu úpravy
rodinných pomerov dieťaťa

Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 4 ods. 3
písm. p), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a § 64 ods. 2 až 6 a § 88 ods. 4 zákona č. 305/2005 Z. z. o
sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon“) sa uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení
§1
Predmet nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje formu príspevku na
dopravu rodičom dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa (ďalej len „rodič“)
a podrobnosti jeho poskytovania, spôsob použitia vyčlenených finančných prostriedkov na
úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, ktoré bolo umiestnené do detského domova na
základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti po 31. decembri 2005
a podmienky poskytnutia finančného príspevku akreditovanému subjektu.
§2
Príspevok na dopravu
Rodičom dieťaťa, ktorí sú obyvateľmi obce (majú na území obce trvalý pobyt), obec
poskytuje príspevok na dopravu do detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené.
§3
Forma príspevku na dopravu
Príspevok na dopravu do detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené sa poskytuje
rodičom v peňažnej forme.

§4
Výška príspevku na dopravu
Rodičom dieťaťa sa poskytuje príspevok na dopravu do detského domova a späť vo
výške 70% z ceny spiatočného cestovného lístka.
§5
Podmienky poskytovania príspevku na dopravu
1) Príspevok na dopravu poskytuje obecný úrad obce len jedenkrát za kalendárny mesiac
na základe predloženej písomnej žiadosti rodiča alebo rodičov. Žiadosť sa podáva obecnému
úradu obce do 10 pracovných dní po návšteve dieťaťa v detskom domove na tlačive, ktoré
tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia. Príspevok na dopravu sa poskytuje obom rodičom.
2) K žiadosti o poskytnutie príspevku na dopravu rodič predloží občiansky preukaz,
rodný list dieťaťa, právoplatné rozhodnutie súdu o odňatí a umiestnení dieťaťa do detského
domova a priloží cestovný lístok a potvrdenie o návšteve dieťaťa v detskom domove na
tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 2 tohto nariadenia.
3) Ak bola predložená úplná žiadosť, obecný úrad obce poskytne rodičovi príspevok
bezprostredne po podaní žiadosti.
4) Podmienkou poskytnutia príspevku je prejavenie skutočného záujmu rodiča o úpravu
a zachovanie vzťahov s dieťaťom a jeho účelné využitie.
5) Obecný úrad obce plnenie podmienky podľa ods. 4 posudzuje spoločne s orgánom
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a príslušným detským domovom. Ak je
výsledkom posúdenia subjektov podľa prvej vety zistenie, že poskytnutie príspevku nie je
účelné alebo rodičia dieťaťa neprejavujú skutočný záujem o úpravu a zachovanie vzťahov
s dieťaťom môže obecný úrad žiadosť o príspevok na dopravu zamietnuť. Výsledky
posúdenia musí mať obecný úrad písomne zdokumentované.
§6
Finančné prostriedky na úpravu a obnovu
rodinných pomerov dieťaťa
1) Na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových pomerov a sociálnych
pomerov dieťaťa, ktoré bolo umiestnené do detského domova na základe právoplatného
rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti po 31. decembri 2005 poskytuje obec
rodičom finančné prostriedky za podmienok upravených týmto všeobecne záväzným
nariadením.
2) Finančné prostriedky na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa poskytuje obec
rodičom, ak sú obyvateľmi obce a dieťa sa zdržiavalo na území obce najmenej jeden rok pred
umiestnením do detského domova na základe právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení
ústavnej starostlivosti.

§7
Forma finančných prostriedkov na úpravu a obnovu
rodinných pomerov dieťaťa
Finančné prostriedky na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa poskytuje obec
rodičom v peňažnej forme, vecnej forme alebo v kombinovanej forme.
§8
Výška finančných prostriedkov na úpravu a obnovu
rodinných pomerov dieťaťa
Finančné prostriedky na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa sa môžu poskytnúť
do výšky 30.000,–Sk. Pri určovaní výšky a spôsobu použitia finančných prostriedkov sa
vychádza z povahy a závažnosti situácie, v ktorej sa dieťa, jeho rodina ocitla a ktorú je
potrebné riešiť.
§9
Spôsob a podmienky použitia finančných prostriedkov
na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa
1) Finančné prostriedky poskytne obec len v prípade, ak ich použitie napomôže úprave
alebo obnove rodinných pomerov dieťaťa a je zrejmé, že ich použitie môže zlepšiť výchovné
pomery, v ktorých dieťa žilo pred umiestnením do detského domova.
2) Splnenie podmienky podľa ods.1 prehodnotí obec v prípade každého dieťaťa, ktoré
bolo umiestnené v detskom domove po 31. decembri 2005.
3) Zámery obce v oblasti finančnej podpory úpravy alebo obnovy rodinných pomerov
dieťaťa sú súčasťou plánu sociálnej práce s rodinou dieťaťa vypracovanom orgánom
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na spracovaní ktorého sa obec podieľa.
4) Obec poskytne finančné prostriedky na základe ňou vydaného rozhodnutia, ktoré
okrem iných náležitostí bude obsahovať spôsob a účel použitia finančných prostriedkov.
§ 10
Príspevok na tvorbu úspor
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 § 6 až 9 tohto nariadenia, obec poskytuje dieťaťu mesačný príspevok na
tvorbu úspor vo výške 1/12 z 10% sumy určenej podľa § 89 ods. 3 zákona. Obec poukazuje
príspevok na tvorbu úspor mesačne na osobný účet dieťaťa, ktorý zriadi detský domov,
v ktorom je dieťa umiestnené.
§ 11
Finančný príspevok na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately akreditovanému subjektu

Obec poskytne podľa § 88 ods. 3 zákona finančný príspevok akreditovanému subjektu na
organizovanie programu, ktorý bude realizovaný priamo v prirodzenom rodinnom prostredí
a bude zameraný na pomoc rodinám:
a) pri riešení výchovných problémov, sociálnych problémov a iných problémov v rodine
podľa § 11ods. 1 písm. c),
b) na zachovanie a úpravu vzájomných vzťahov medzi dieťaťom a rodičom, ak bolo dieťa
umiestené v zriadení na výkon ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia alebo
výchovného opatrenia.
§ 12
Výška finančného príspevku
Za 1 hod. vykonaného opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa
§ 11 tohto nariadenia obec poskytne akreditovanému subjektu do 100,–Sk.
§ 13
Podmienky poskytovania finančného príspevku
1) Vyhľadávanie rodín, pre ktoré sa má realizovať program podľa § 11 tohto nariadenia
vykonáva obec.
2) Podmienky poskytnutia finančného príspevku dohodne obec s akreditovaným
subjektom v zmluve o poskytnutí finančného príspevku.
§ 14
Záverečné ustanovenia
1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení č. 1/2008 sa uznieslo obecné zastupiteľstvo
obce Bacúch na svojom rokovaní dňa 31.01.2008 uznesením č. 4/2008.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia.

V Bacúchu, dňa 15.02.2008

....................
Ján Turošík
starosta obce

Príloha č. 1

Uviesť meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby

V .......................... dňa ......................
Obec .......................
názov

.................................
sídlo

Vec: Žiadosť o poskytnutie príspevku na dopravu do detského domova
Podpísaný ................................................................................................................................
(uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu)

.......................................................................................................................................................
podľa § 2 až 5 všeobecne záväzného nariadenia obce č. .........../2006 o poskytovaní príspevku
na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa Vás žiadam o poskytnutie príspevku na
dopravu do detského domova, pretože som dňa (v dňoch) .......................................
navštívil svoje dieťa
......................................................................................................................................................
(meno, priezvisko, dátum narodenia dieťaťa)

umiestnené v detskom domove.
K žiadosti prikladám cestovný lístok do detského domova a späť, potvrdenie o návšteve
dieťaťa v detskom domove.

...................................................
podpis žiadateľa
Predložený občiansky preukaz rodiča dieťaťa, rodný list dieťaťa a právoplatné rozhodnutie
súdu o odňatí a umiestnení dieťaťa do detského domova overil ..................................................
(meno, priezvisko zamestnanca obce)

zamestnanec obce dňa ...................................
........................................................
podpis zamestnanca obce
Prílohy: 1) cestovný lístok do detského domova a späť
2) potvrdenie o návšteve dieťaťa v detskom domove

Príloha č. 2

Potvrdenie

Detský domov .........................................................................................................................
(uviesť názov a sídlo detského domova)

týmto potvrdzuje, že rodič ...........................................................................................................
(uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu rodiča)

navštívil dňa (v dňoch) ................................................... v našom detskom domove svoje dieťa
.......................................................................................................................................................
(meno, priezvisko, dátum narodenia dieťaťa)

..........................................
pečiatka a podpis oprávnenej osoby

