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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA STRÁŽSKE

. 2/2007

o podmienkach, finan ných príspevkoch a spôsobe realizácie
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

___________________________________________________________________________

      Mesto Strážske v súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR . 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na § 75 a § 64 zákona NR SR
. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení

niektorých zákonov,
v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Strážske o podmienkach, finan ných príspevkoch
a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

lánok 1
Základné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky poskytovania finan ných
príspevkov na dopravu, príspevkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov die a vrátane
bytových pomerov a sociálnych pomerov, príspevkov na tvorbu úspor die u pod a zákona
. 305/2005 Z.z.o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení

niektorých zákonov.
2. Mesto Strážske vo svojom rozpo te vy lení finan né prostriedky na:
a) príspevok na dopravu,
b) príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov die a vrátane bytových pomerov a
sociálnych pomerov,
c) príspevok na tvorbu úspor.
3. Mesto poskytuje finan né príspevky na podporu úpravy a obnovu rodinných pomerov
uvedené v ods. 2 písm. a) a b) tohto lánku najviac jeden rok od umiestnenia die a do
detského domova.

lánok 2
Finan ný príspevok na dopravu

1. Mesto môže poskytnú  príspevok na dopravu do detského domova rodi om alebo
osobe, ktorá sa osobne stará o die a, ktorým bolo die a od até zo starostlivosti rozhodnutím
súdu a umiestnené do detského domova.
2. Oprávneným žiadate om príspevku pod a ods. 1 tohto lánku sú rodi ia die a alebo
osoba, ktorá sa osobne stará o die a a sp a tieto podmienky:
a) majú trvalý pobyt v meste Strážske a sú asne die a musí  ma  obvyklý pobyt a zdržiava
sa na území mesta najmenej 1 rok pred umiestnením do detského domova,
b) prejavujú skuto ný záujem o úpravu a zachovanie vz ahov s die om a ak vynaložili
primerané úsilie na úpravu svojich rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych
pomerov tak, aby sa mohli osobne stara  o die a,
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c) príjem rodi a alebo osoby, ktorá sa osobne stará o die a a fyzických osôb, ktorých príjmy
sa posudzujú spolo ne pod a osobitného predpisu ( zákon o životnom minime ), nepresiahne
hranicu životného minima stanoveného zákonom,
d) predložia písomný doklad z detského domova, v ktorom je die a umiestnené o povolení a
o doporu enom rozsahu  návštev die a a o tom, že detský domov, ktorý stretnutie odporu í,
vytvorí pre stretnutie podmienky.
3. Záujem rodi ov, primerané úsilie rodi ov die a alebo osoby, ktorá sa osobne stará o
die a a ú elnos  poskytnutého príspevku na dopravu posudzujú spolo ne orgán
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, mesto a detský domov, v ktorom je die a
umiestnené, prípadne s iným akreditovaným subjektom, ak tento s rodi om alebo osobou,
ktorá sa osobne stará o die a, pracuje.
4. Oprávnený žiadate , ktorý sp a podmienky ods. 2 tohto lánku predloží žiados  a
potrebné doklady prostredníctvom Mestského úradu, ktorý prešetrí sociálnu situáciu
žiadate a v spolupráci s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a detským
domovom a odstúpi k rokovaniu komisii sociálnej pomoci a zdravotníctva.
5. Na návrh komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva Mesto Strážske uzatvorí zmluvu o
poskytovaní príspevku na dopravu na obdobie jedného roka, od umiestnenia die a v
detskom domove.
6. Príspevok na dopravu sa vyplatí max. pre 2 osoby ( rodi ia, súrodenci, osoba, ktorá sa
osobne stará o die a ) vo výške cestovného hromadnej dopravy.

lánok 3
Finan ný príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov die a vrátane bytových

pomerov a sociálnych pomerov

1. Mesto poskytuje zo svojho rozpo tu finan ný príspevok na úpravu a obnovu
rodinných pomerov die a vrátane bytových a sociálnych pomerov.
2. Mesa ná výška finan ných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov
die a je jedna dvanástina z 10 % sumy vypo ítanej z výšky preukázaných skuto ných
nákladov, najviac vo výške priemerných bežných výdavkov na každé die a, ktorá sa ur í
výškou priemerných bežných výdavkov na každé die a vo všetkých detských domovoch a
detských domovoch pre maloletých bez sprievodu zriadených ur enými orgánmi
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za uplynulý rok a to za každý za atý
kalendárny mesiac, po as ktorého je die u poskytovaná starostlivos  v detskom domove.
Presná suma na aktuálny rok bude každoro ne stanovená Ústredím práce, sociálnych vecí a
rodiny.
3. Oprávneným žiadate om príspevku pod a ods. 1 tohto lánku sú rodi ia die a alebo
osoba, ktorá sa osobne  stará o die a a sp ajú tieto podmienky:
a) majú trvalý pobyt v meste Strážske a sú asne die a musí  ma  obvyklý pobyt a zdržiava
sa na území mesta najmenej 1 rok pred umiestnením do detského domova,
b) majú skuto ný záujem a vynakladajú primerané úsilie na zachovanie vz ahov medzi
die om a rodi om, alebo osobou, ktorá sa osobne stará o die a a na úpravu svojich
rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych pomerov,
c) príjem rodi a alebo osoby, ktorá sa osobne stará o die a a fyzických osôb, ktorých príjmy
sa posudzujú spolo ne pod a osobitného predpisu ( zákon o životnom minime ), nepresiahnu
hranicu životného minima stanovenú zákonom.
4.  Záujem rodi ov, primerané úsilie rodi ov die a alebo osoby, ktorá sa osobne stará
o die a a ú elnos  poskytnutého finan ného príspevku na úpravu a obnovu rodinných
pomerov die a vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov die a posudzujú
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spolo ne orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, mesto a detský domov, v
ktorom je die a umiestnené, prípadne s iným akreditovaným subjektom, ak tento s rodi mi
alebo osobou, ktorá sa osobne stará o die a, pracuje.
5. Príspevok na úpravu rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych pomerov sa
poskytuje najmä na úhradu ( jednotlivé položky, ale aj kombinácia položiek ):

a) kúpu alebo opravu základného vybavenia domácnosti, za ktoré je považovaná poste ,
stôl, stoli ka, skri a, vykurovacie teleso, sporák, chladni ka, prá ka, ak nie sú
sú as ou vybavenia bytového domu,

b) opravu strechy, fasády, vy istenie a vylí enie interiérov, opravy rozvodu elektrickej
energie, rozvodu vody a rozvodu plynu, ktoré sú príslušenstvom rodinného domu,
ktorý žiadate  užíva na trvalé bývanie. V nájomných bytoch na podobný ú el, ak však
odstránenie závad  nie je povinnos ou prenajímate a,

c) úhradu  nákladov  spojených s rekvalifikáciou žiadate a (napr. cestovné, školné
a pod.),

d) úhradu nákladov  spojených  s lie bou závislostí od alkoholu a iných návykových
látok ( napr. cestovné, náklady za pobyt, príplatky za lieky a pod. )

e) uhradenie nájomného za byt,
f) úhradu poradensko - terapeutických služieb,
g) úhradu hygienických opatrení.

6. Oprávnený žiadate , ktorý sp a podmienky ods. 3 a 4 tohto lánku, predloží
prostredníctvom Mestského úradu písomnú žiados  a potrebné doklady, ktoré budú
zaru ova , že rodinné pomery a sociálne pomery sa upravia tak, aby sa o die a do jedného
roka od umiestnenia do detského domova mohol žiadate  osobne stara . Mestský úrad
prešetrí celkovú situáciu žiadate a v spolupráci s orgánom sociálnoprávnej ochrany  detí a
sociálnej kurately a detským domovom  a odstúpi  žiados  komisii sociálnej pomoci a
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zdravotníctva.7.  Na návrh komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva Mesto Strážske
uzatvorí zmluvu so žiadate om.
8. Mesto na základe zmluvy, v ktorej budú upravené podmienky jej plnenia, poskytne
schválený finan ný príspevok.
9. V prípade, ak nie je možné  alebo ú elné použitie finan ných prostriedkov na úpravu
a obnovu rodinných  pomerov rodi ov die a alebo osoby, ktorá sa osobne stará o die a
mesto môže vy lenené finan né prostriedky použi  na zabezpe enie sociálnych a bytových
pomerov, s cie om umiestnenia die a do náhradnej osobnej starostlivosti.

lánok 4
Finan ný príspevok na tvorbu úspor

1. Mesto poskytuje die u príspevok na tvorbu úspor, ak sa do jedného roka od
umiestnenia die a do detského domova neupravili alebo neobnovili rodinné pomery
die a ani použitím finan ných príspevkov tak, aby rodi ia alebo osoba , ktorá sa osobne
stará o die a, mohli osobne vykonáva  starostlivos  o die a alebo die a nebolo umiestnené do
náhradného rodinného prostredia.
2. Mesa ná výška finan ného príspevku na tvorbu  úspor je jedna dvanástina z 10 %
sumy vypo ítanej z výšky preukázaných skuto ných nákladov, najviac vo výške priemerných
bežných výdavkov na každé die a, ktorá sa ur í výškou priemerných bežných výdavkov na
každé die a vo všetkých detských domovoch a detských domovoch pre maloletých bez
sprievodu zriadených ur enými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za
každý kalendárny mesiac , po as ktorého je die u poskytovaná starostlivos  v detskom
domove. Presná suma na aktuálny rok bude každoro ne stanovená Ústredím práce,
sociálnych vecí a rodiny.
3. Detský domov, ako zákonný zástupca die a, v mene die a predloží mestu
písomnú žiados  a potrebné doklady k poskytnutiu finan ného príspevku na tvorbu úspor.
Vecne príslušné oddelenie Mestského úradu, ktoré prešetrí sociálnu situáciu, v spolupráci s
orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, odstúpi žiados  k rokovaniu
komisii sociálnej pomoci a zdravotníctva.
4.  Na návrh komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva, mesto uzavrie zmluvu s detským
domovom, v ktorom je  die a  umiestnené.
5.  Na základe zmluvy mesto poukazuje  na osobitný ú et die a mesa ne sumu ur enú
v ods. 2 tohto lánku.
6.  Po poskytnutí finan ného príspevku je detský domov povinný polro ne oznamova
mestu stav osobného ú tu die a.
7.  Na nakladanie s finan nými prostriedkami na osobnom ú te die a je potrebný
súhlas súdu.

lánok 5
Spolo né ustanovenia

1. Poskytovanie príspevku na dopravu, príspevku na obnovu rodinných pomerov die a
a príspevku na tvorbu úspor sa  vz ahuje na prípady, ke  bolo die a umiestnené do detského
domova na základe právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti po 31.
decembri 2005.
2.  Mesto Strážske si vyhradzuje právo na kontrolu využitia ním poskytnutých
finan ných prostriedkov. Ú elnos  poskytnutých príspevkov posudzujú spolo ne orgán
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sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, obec a detský domov, v ktorom je die a
umiestnené.
3.  Všeobecné záväzne nariadenie o podmienkach, finan ných príspevkov a spôsobe
realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately bolo schválené
uznesením Mestského zastupite stva v Strážskom147/2007 zo d a 28.06.2007 a nadobúda

innos  d a .................... .

Ing. Vladimír Dunaj ák
       primátor mesta


