MESTO ŽELIEZOVCE
VZN č. 1/2006

o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov
na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa , príspevku na tvorbu úspor
dieťaťa a príspevku na dopravu.

Mestské zastupiteľstvo v Želiezovciach v zmysle ustanovení § 6 ods. I a § 11 ods.4
písm. d / zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
a zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie,
ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov mesta Želiezovce na
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Článok l
Základné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky poskytovania finančných
prostriedkov mesta na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa , ktoré má súdom
nariadenú ústavnú starostlivosť, príspevku na tvorbu úspor dieťaťa podľa zákona číslo
305/2005 Z .z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a príspevku na dopravu.
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 nemôže 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 závažnosti poruchy a situácie, v ktorej sa nachádza dieťa alebo
plnoletá fyzická osoba.
Novo konštituovaná sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela vykonávaná pre
deti aj dospelých občanov predstavuje osobitne usporiadanú sústavu na seba
nadväzujúcich a vzájomne sa podmieňujúcich opatrení, ktorými spoločnosť garantuje
každému, najmä však dieťaťu a jeho rodine ochranu, podporu a pomoc a to najmä
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v prípadoch, keď rodičia z najrôznejších dôvodov nie sú schopní, alebo ochotní
zabezpečiť riadnu starostlivosť o dieťa.

Článok 3
Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v pôsobnosti
obce
1. Mesto Želiezovce vyčlení v rozpočte finančné prostriedky na úpravu a obnovu
rodinných pomerov dieťaťa vrátane bytových a sociálnych pomerov.
2. V zmysle zákona mesto Želiezovce poskytne dieťaťu príspevok na tvorbu úspor.
3. Mesto Želiezovce v odôvodnených prípadoch prispeje rodičom dieťaťa alebo osobe,
ktorá sa osobne stará o dieťa príspevok na dopravu do detského domova, v ktorom
je dieťa umiestnené.
Článok 4
Postup pri úprave a obnove rodinných pomerov dieťaťa s nariadenou ústavnou
starostlivosťou
1. Mesačná výška finančných prostriedkov , ktoré mesto poskytne na obnovu
rodinných pomerov dieťaťa 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 domovov 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 poskytovaná starostlivosť v detskom domove.
2. Rodina, resp. náhradná rodina , ktorej sa poskytnú finančné prostriedky musí spĺňať
tieto podmienky:
a) rodičia, alebo osoba, ktorá sa o dieťa osobne stará majú trvalý pobyt na
území mesta Želiezovce,
b) dieťa, ktoré je umiestnené v detskom domove, má obvyklý pobyt na
území mesta Želiezovce a najmenej jeden rok pred umiestnením do
detského domova sa zdržiavalo na území mesta Želiezovce,
c) rodičia alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa preukážu skutočný
záujem o úpravu a obnovu rodinných pomerov,
d) rodina predloží projekt ako mieni zabezpečiť úpravu a obnovu rodinných
a bytových pomerov a zároveň musí pri obnove a úprave rodinných
a bytových pomerov aktívne spolupracovať.
3. Návrh na priznanie finančných prostriedkov ,výšku a účel použitia týchto
prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných, resp. bytových pomerov
pripraví oddelenie organizačno správne a sociálnych vecí na základe podanej
žiadosti o priznanie finančného príspevku zákonným zástupcom dieťaťa:
Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje:
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meno a priezvisko žiadateľa(rodič alebo oprávnená osoba )
meno a priezvisko dieťaťa
rozhodnutie o nariadení ústavnej starostlivosti
potvrdenie o umiestnení dieťaťa v detskom domove
účel a formu použitia fin. prostriedkov a projekt čo a ako zabezpečí, aby
rodinné a bytové pomery boli vyhovujúce.

4. Príslušné oddelenie preverí sociálnu situáciu v rodine a posúdi aké opatrenia sú
nevyhnutné na dosiahnutie úpravy a obnovy rodinných a bytových pomerov.
Oddelenie MsÚ pri posudzovaní úzko spolupracuje s úradom práce sociálnych
vecí a rodiny.
5. Oddelenie organizačno správne a sociálnych vecí preverí sociálnu situáciu v rodine
a zistí aké nevyhnutné opatrenia je potrebné vykonať na dosiahnutie sledovaného
zámeru. Na základe týchto zistení spracuje návrh, ktorý predloží na posúdenie
komisii sociálnych vecí a zdravotníctva pri MsZ . Po odporúčaní komisie primátor
mesta vydá rozhodnutie o poskytnutí finančných prostriedkov, najviac do výšky
ako je uvedené v ods.2 tohto článku.
6. Poskytnuté finančné prostriedky je príjemca povinný riadne vyúčtovať.
7. Ak je to v záujme veci, mesto uprednostní poskytnutie vecnej dávky do výšky
finančných prostriedkov priznaných na obnovu a úpravu majetkových a bytových
pomerov rodiny.

Článok 5
Postup pri poskytovaní príspevku na tvorbu úspor dieťaťa
1. Ak sa do jedného roka od umiestnenia dieťaťa do detského domova neupravili
rodinné a bytové pomery dieťaťa alebo sa neobnovili rodinné pomery ani použitím
finančných prostriedkov, ktoré boli poskytnuté na obnovu a úpravu rodinných
pomerov a dieťa nebolo umiestnené do náhradného rodinného prostredia, mesto
poskytuje dieťaťu príspevok na tvorbu úspor.
2. 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, ktorá sa určí výškou
priemerných bežných výdavkov na každé dieťa vo všetkých detských domovoch za
uplynulý rok a to za každý začatý kalendárny mesiac, počas ktorého je dieťaťu
poskytovaná starostlivosť v detskom domove. / priemerné bežné výdavky za
kalendárny rok 2005 predstavujú 217 tis. Sk /
3. Mesto poukáže príspevok na tvorbu úspor mesačne na osobný účet dieťaťa, ktorý
založí a vedie dieťaťu detský domov, v ktorom je dieťa umiestnené. Na nakladanie
s týmito prostriedkami , ktoré sa mesačne poukazujú na účet dieťaťa je potrebný
súhlas príslušného súdu.
Článok 6
Príspevok na dopravu
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1. Mesto poskytne rodičovi, alebo inej oprávnenej osobe príspevok na dopravu, za
účelom prehlbovania a úpravu vzťahov s dieťaťom , ktoré je umiestnené v detskom
domove, maximálne do výšky 1000 ,- Sk.
2. Príspevok na dopravu poskytne mesto jednému z rodičov, prípadne inej oprávnenej
osobe maximálne raz za mesiac.
3. Príspevok sa poskytne zálohovo a po predložení cestovných lístkov sa vykoná
vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov.

Článok 7
Záverečné ustanovenie
1. Povinnosť poskytovať finančné prostriedky v zmysle tohto VZN sa vzťahuje len na
prípady, keď je dieťa umiestnené do detského domova na základe právoplatného
rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti po 31. decembri 2005.
Článok 8
Účinnosť
1. V Z N číslo 1/2006 o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na
podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa, príspevku na tvorbu úspor dieťaťa
a príspevku na dopravu bolo schválené na zasadnutí MsZ v Želiezovciach dňa
27.04.2006 a nadobúda platnosť 15 dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta.

JUDr. Géza N a g y
primátor mesta

