VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2017
o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na úpravu
rodinných pomerov dieťaťa a o sociálnej kuratele
Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Ľubici dňa
21. septembra 2017 uznesením číslo 90/6/2017 ako

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017
o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na úpravu rodinných pomerov
dieťaťa a o sociálnej kuratele
Návrh VZN podľa § 6 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, bol zverejnený na úradnej tabuli v obci Ľubica
od 6.septembra 2017 do 22. septembra 2017 bez pripomienok.
Toto VZN bolo podľa § 6 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vyvesené na úradnej tabuli v obci Ľubica
dňa 25. septembra 2017 a zvesené dňa 11. októbra 2017.

Účinnosť nadobúda dňa 1. januára 2018.

Ing. Ján Kapolka
starosta obce
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Obecné zastupiteľstvo v Ľubici podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe splnomocňovacích ustanovení § 64 ods.
2 a § 65 ods. 4 zák. č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení (ďalej len „VZN“):
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Toto VZN upravuje podmienky poskytovania finančných prostriedkov na úpravu a obnovu
rodinných pomerov dieťaťa, príspevku na tvorbu úspor dieťaťu a príspevku na dopravu do
detského domova (ďalej len „DeD“) v zmysle splnomocňovacích ustanovení zákona č. 305/2005
Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o SPO“).

Čl. 2
Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v pôsobnosti obce
1. Obec Ľubica (ďalej len „obec“) vyčlení v rozpočte finančné prostriedky na úpravu a obnovu
rodinných pomerov dieťaťa vrátane bytových a sociálnych pomerov podľa článku 3 tohto VZN podľa
svojich finančných možností pre každý rozpočtový rok.
2. Obec poskytne ohrozenému dieťaťu umiestnenému do DeD alebo iného zariadenia zriadeného na
vykonávanie opatrení podľa zákona o SPO, na základe žiadosti DeD, v ktorom sa takéto dieťa
nachádza a na základe právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, príspevok
na tvorbu úspor podľa článku 4 tohto VZN.
3. Obec vyčlení v rozpočte finančné prostriedky na príspevok na dopravu za dieťaťom umiestneným
v DeD za podmienok podľa článku 5 tohto VZN.

Čl. 3
Postup pri úprave a obnove rodinných pomerov dieťaťa
s nariadenou ústavnou starostlivosťou
1. Finančné prostriedky na úpravu a obnovu rodinného prostredia 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 DeD.
2. Mesačná výška finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa je
najmenej jedna dvanástina z 10 % sumy určenej podľa § 89 ods. 3 zákona o SPO, za každý začatý
kalendárny mesiac, počas ktorého sa dieťaťu poskytuje starostlivosť v DeD.
3. Oprávnenú rodinu, v ktorej bude obec spolupôsobiť pri úprave a obnove rodinných pomerov
dieťaťa, tvoria rodičia alebo osoba, ktorá sa osobne starala o dieťa s nariadenou ústavnou
starostlivosťou. Členovia rodiny musia spĺňať tieto podmienky:
a) rodičia alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, majú trvalý pobyt na území obce Ľubica,
b) dieťa, ktoré je umiestnené v DeD, má obvyklý pobyt na území obce Ľubica a najmenej jeden rok
pred umiestnením do DeD sa zdržiavalo na území obce Ľubica,
c) rodičia alebo osoba, ktorá sa osobne starala o dieťa, majú skutočný záujem o úpravu a obnovu
rodinných pomerov a aktívne spolupracujú so sociálnym pracovníkom obce.
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4. Návrh výšky a použitia finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných pomerov
pripraví sociálny pracovník na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. Žiadosť zákonného
zástupcu dieťaťa musí obsahovať:
- meno a priezvisko žiadateľa (rodič alebo oprávnená osoba)
- meno a priezvisko dieťaťa
- rozhodnutie o nariadení ústavnej starostlivosti
- potvrdenie o umiestnení dieťaťa v DeD
- potvrdenie o výške mesačného príjmu spoločne posudzovaných osôb
- návrh účelu a formy použitia finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov
dieťaťa.
5. Sociálny pracovník preverí šetrením sociálnu situáciu v rodine a zistí, aké opatrenia je nevyhnutné
vykonať vo vzťahu k dieťaťu a ďalším členom rodiny na dosiahnutie úpravy a obnovy rodinných
pomerov a či je obnova pomerov zrealizovateľná a reálna. Návrh riešení sociálny pracovník
zaznamená aj do Individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa.
6. Sociálny pracovník spracuje návrh s uvedením konkrétnej sumy buď finančných prostriedkov alebo
vecnej pomoci, ktorý predloží na prerokovanie Komisii sociálnej a zdravotnej starostlivosti. V zmysle
odporúčania Komisie starosta vydá rozhodnutie o poskytnutí resp. neposkytnutí finančných
prostriedkov alebo vecnej výpomoci.
7. Za realizáciu formy (vecnej alebo finančnej) a za správne vyúčtovanie finančných prostriedkov
použitých na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa zodpovedá žiadateľ a sociálny pracovník
obce.
Čl. 4
Postup pri poskytovaní príspevku na tvorbu úspor dieťaťa
1. 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 DeD a DeD 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 DeD.
2. Obec nie je povinná vyčleniť finančné prostriedky podľa odseku 3 tohto článku, ak obec
vykonávala pre fyzické osoby niektoré z opatrení podľa § 10 ods. 1 písm. a) a b) alebo § 11 ods. 1
zákona o SPO zodpovedajúce závažnosti výchovných problémov alebo rodinných problémov
a situácii dieťaťa a jeho rodiny. Splnenie povinnosti preukazuje obec najmä záznamom v evidencii
podľa § 75 ods. 1 písm. k) zákona o SPO. Na účely posúdenia splnenia povinnosti sa považuje
povinnosť za splnenú, ak oprávnené fyzické osoby preukázateľne odmietli ponúkanú pomoc obce
počas jedného roka pred umiestnením dieťaťa do DeD alebo obec nemala preukázateľne podľa
spisovej dokumentácie dieťaťa a rodiny vedenej orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately vedomosť o potrebe vykonávať niektoré z opatrení podľa § 10 ods. 1 písm. a) a b) alebo § 11
ods. 1 zákona o SPO pre dieťa a jeho rodinu najmenej jeden rok pred umiestnením dieťaťa do
zariadenia na základe predbežného opatrenia súdu.
3. Obec, v prípade nenaplnenia odseku 2 tohto článku mesačne poukáže príspevok na tvorbu úspor na
osobný účet dieťaťa alebo na jeho vkladnú knižku, ktorý/ú založí a vedie dieťaťu DeD, v ktorom je
dieťa umiestnené. Na nakladanie s prostriedkami na účte alebo na vkladnej knižke dieťaťa je potrebný
súhlas súdu.
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Čl. 5
Príspevok 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 DeD, obec
poskytne príspevok na dopravu za nižšie stanovených podmienok.
2. Príspevok na dopravu sa poskytuje na základe žiadosti rodiča alebo oprávnenej osoby o refundáciu
nákladov spojených s dopravou z obce Ľubica do DeD, v ktorom sa maloleté dieťa nachádza.
3. K žiadosti o refundáciu nákladov spojených s dopravou do DeD je potrebné príslušnému útvaru
sociálnych vecí obecného úradu predložiť nasledovné podklady:
- žiadosť o refundáciu nákladov spojených s dopravou do DeD,
- originál cestovných lístkov do DeD a z DeD,
- rozhodnutie o umiestnení dieťaťa v DeD (fotokópiu),
- potvrdenie detského domova o návšteve rodiča alebo inej oprávnenej osoby v DeD vo formulári DeD
(fotokópiu),
- potvrdenie o príjme žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb,
- potvrdenie správcu dane o zaplatení miestnych daní a poplatkov za komunálny odpad.
4. Príspevok na dopravu rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne starala o dieťa pred jeho umiestnením do
DeD, ktorí sú obyvateľmi obce Ľubica, môže obec poskytnúť opakovane maximálne 2-krát
v kalendárnom roku na cestu do DeD, v ktorom je dieťa alebo súrodenecká skupina umiestnené.
5. Na priznanie nároku príspevku na dopravu v zmysle tohto VZN má oprávnená osoba, ktorej príjem
a príjem spoločne posudzovaných osôb je nižší ako suma životného minima podľa zákona o životnom
minime v platnom znení.

Záverečné ustanovenia
1. Návrh VZN č. 2/2017 bol zverejnený na pripomienkovanie vyvesením na úradnej tabuli a na
webovom sídle obce dňa 06.09.2017 a zvesený dňa 22.09.2017.
2. VZN č. 2/2017 bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Ľubica dňa
21.09.2017 uznesením č. 90/6/2017.
3. Zrušuje sa VZN Obce Ľubica č. 4/2006 o príspevku na podporu úpravy rodinných pomerov
dieťaťa, ktoré bolo schválené dňa 15.12.2005 uznesením č. 146/13/2005.
4. VZN č. 2/2017 bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli a na webovom sídle obce dňa
25.09.2017 a zvesené dňa 11.10.2017.
5. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2018.

Ing. Ján Kapolka
starosta obce
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