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Všeobecne záväzné nariadenie obce Rožkovany
o poskytovaní finančných príspevkov na úpravu rodinných pomerov dieťaťa
Obecné zastupiteľstvo v Rožkovanoch na základe ustanovení § 6 a § 11 ods. 4 písm. g, zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnení a §64, 65,75zákona
NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnení sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení:
Článok 1
Spôsob použitia celkovo vyčlenených finančných prostriedkov
Finančné prostriedky vyčlenené z rozpočtu mesta, ktoré sú určené na:
a/ na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov,
b/ dopravu,
c/ tvorbu úspor.
Uvedené činnosti zabezpečuje Obecný úrad v Rožkovanoch.
Článok 2
Finančný príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa
vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov
Obec Rožkovany vyčlení finančný príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa vrátane
bytových pomerov a sociálnych pomerov v súlade s osobitným zákonom. Spôsob použitia celkovo
vyčlenených finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa obec
Rožkovany zohľadní v súlade s materiálnymi, zdravotnými, liečebnými, výchovnými a inými
potrebami danej rodiny. Finančný príspevok bude vyčlenený na odstránenie negatívnych vplyvov
prostredia, so zreteľom na individuálnu potrebu danej rodiny a s prihliadnutím na individuálny plán
sociálnej práce rodiny dieťaťa. Táto úprava a obnova rodinných pomerov dieťaťa sa bude
prehodnocovať a konzultovať so všetkými zainteresovanými inštitúciami, ktoré prichádzajú
do kontaktu s danou rodinou.
Článok 3
Príspevok na dopravu
Príspevok na dopravu do detského domova a späť obec Rožkovany môže poskytnúť rodičom dieťaťa
alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím
súdu a umiestnené do detského domova a ktorí sú podľa osobitného predpisu obyvateľmi obce (ďalej
len oprávnená osoba) na základe úplne doložených nasledovných dokladov:
a/ písomnej žiadosti v lehote do 15 dní odo dňa vykonania cesty, v ktorej je uvedená oprávnená osoba,
meno dieťaťa a adresa detského domova,
b/ písomného potvrdenia detského domova o osobnom stretnutí s dieťaťom, v ktorom je uvedené čas
stretnutia, meno a priezvisko dieťaťa a oprávnenej osoby,
c/ cestovného dokladu o vykonaní cesty do detského domova a späť na medzimestský, diaľkový
autobus, osobný vlak, zrýchlený vlak alebo rýchlik II triedy.
Príspevok na dopravu sa oprávnenej osobe môže poskytnúť formou finančnej náhrady vo výške 50%
z výšky vynaloženého cestovného po predložení dokladov podľa ods.1 žiadosti do 30 dní. O
poskytnutí príspevku rozhoduje starosta obce.
Tej istej oprávnenej osobe sa poskytne príspevok na dopravu do detského domova najviac raz
mesačne.
Článok 4
Finančný príspevok na tvorbu úspor
Obec Rožkovany vyčlení finančný príspevok na tvorbu úspor v súlade s osobitným zákonom.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. VZN bolo prerokované a schválené na 5. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Rožkovanoch dňa
07.05.2015.
2. Po schválení a zverejnení tohto ZVN nadobúda účinnosť dňa 25.05.2015
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Rožkovany dňa: 17.04.2015
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 27.04.2015
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Rožkovany dňa: 11.05.2015
VZN zvesené dňa: 25.05.2015

.................................................
PhDr. Beáta Kollárová, PhD.
starostka obce

Dôvodová správa
Túto problematiku upravuje osobitný zákon 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). Tento zákon v § 64 ods. 2 a § 65 ods. 4 zmocňuje obec upraviť si formou VZN vymedzené
otázky.
V článku 1 tohto VZN obec vymedzuje spôsob použitia celkovo vyčlenených finančných prostriedkov
v súlade so zákonom a konkretizuje ich v ďalších ustanoveniach VZN. V súlade s § 65 ods. 4 zákona
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov si obec Rožkovany určilo vo VZN spôsob použitia celkovo vyčlenených
finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa.
V článku 2 VZN finančný príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa vrátane
bytových pomerov a sociálnych pomerov v súlade s § 65 zákona.
Článok 3 VZN stanovuje podrobnosti ohľadne poskytovania príspevku na dopravu v súlade s § 64 ods.
2 zákona. Podľa tohto zákonného ustanovenia rodičom dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará
o dieťa, ktorí sú podľa osobitného predpisu (zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov) obyvateľmi obce, môže obec poskytovať príspevok na dopravu do detského
domova, v ktorom je dieťa umiestnené. Ak obec poskytuje príspevok na dopravu podľa prvej vety,
podmienky poskytovania tohto príspevku, jeho formu a podrobnosti jeho poskytovania ustanoví obec
vo všeobecne záväznom nariadení.
Pre lepší prehľad uvádzame citáciu zákonných ustanovení v znení aktuálnom k 16.4.2015.
Príspevok na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa zákon upravuje v § 64. Podľa odseku 1
tohto ustanovenia 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
a)obec môže poskytovať príspevok na dopravu,
Podľa § 65 odsek 1 tohto zákona ak je rodič dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa,
obyvateľmi obce, na ktorej území má dieťa obvyklý pobyt a dieťa sa preukázateľne zdržiavalo na jej
území najmenej jeden rok pred umiestnením do detského domova na základe rozhodnutia súdu
o nariadení ústavnej starostlivosti, obec vyčlení finančné prostriedky zo svojho rozpočtu na úpravu
o obnovu rodinných pomerov vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov dieťaťa.
Podľa § 65 ods. 2 tohto zákona ak nie je možné alebo účelné použiť finančné prostriedky na úpravu
a obnovu rodinných pomerov fyzických osôb podľa odseku 1, obec môže vyčlenené finančné
prostriedky použiť na vyhľadanie fyzickej osoby, ktorej možno dieťa zveriť do osobnej starostlivosti,
a na podporu utvorenia náhradného rodinného prostredia pre dieťa.
Podľa odseku 3 mesačná výška finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov
dieťaťa je najmenej jedna dvanástina z 10 % sumy určenej podľa § 89 ods. 3 za každý začatý
kalendárny mesiac, počas ktorého sa dieťaťu poskytuje starostlivosť
v detskom domove.
Podľa odseku 4 spôsob použitia celkovo vyčlenených finančných prostriedkov na úpravu a obnovu
rodinných pomerov dieťaťa určí obec vo všeobecne záväznom nariadení.
Podľa odseku 5 mesačnú výšku finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov
dieťaťa určenú podľa odseku 3 poskytuje obec dieťaťu na uľahčenie a podporu budúceho
osamostatnenia sa (ďalej len "príspevok na tvorbu úspor"), ak sa do jedného roka od umiestnenia
dieťaťa do detského domova neupravili rodinné pomery dieťaťa alebo neobnovili rodinné pomery
dieťaťa a obec
a) nesplnila povinnosť podľa odseku 1 alebo nepoužila vyčlenené finančné prostriedky podľa odseku
2a
b) preukázateľne počas najmenej jedného roka pred umiestnením dieťaťa do detského domova
nevykonávala pre fyzické osoby podľa odseku 1 niektoré z opatrení podľa § 10 ods. 1 písm. a) a b)
alebo § 11 ods. 1 zodpovedajúce závažnosti výchovných problémov alebo rodinných problémov
a situácii dieťaťa a jeho rodiny.
Zákon v § 10 ods. 1 stanovuje, že opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine sú najmä

a) organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch, tréningoch a aktivitách zameraných
na podporu plnenia rodičovských práv a povinností, plnenia funkcií rodiny, na utváranie
a upevňovanie vzťahov medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, rozvoj schopností riešiť problémové
situácie a adaptovať sa na nové situácie,
b) organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch a aktivitách zameraných
na predchádzanie sociálnopatologickým javom,
c) sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu vhodného
využívania voľného času detí.
Podľa § 11 ods. 1 zákona opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na obmedzenie
a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny
vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby, sú najmä
a) ponúknutie pomoci dieťaťu, rodičom alebo inej plnoletej fyzickej osobe alebo ponúknutie
sprostredkovania pomoci pri riešení výchovných problémov alebo rodinných problémov
a pri uplatňovaní nárokov dieťaťa podľa osobitných predpisov,
b) sledovanie negatívnych vplyvov pôsobiacich na dieťa a rodinu, zisťovanie príčin ich vzniku
a vykonávanie opatrenia na obmedzenie pôsobenia nepriaznivých vplyvov,
c) organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch zameraných na pomoc pri riešení
problémov detí v rodine, v škole a na pomoc rodinám pri riešení výchovných problémov, sociálnych
problémov a iných problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch,
d) organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch zameraných na pomoc deťom
a plnoletým fyzickým osobám ohrozeným správaním člena rodiny, členov rodiny alebo správaním
iných osôb,
e) organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch zameraných na plnoleté fyzické osoby,
ktoré svojím správaním ohrozujú členov rodiny,
f) organizovanie alebo sprostredkovanie programov na obmedzenie a odstránenie negatívnych
vplyvov prostredia a na predchádzanie sociálnemu vylúčeniu detí a plnoletých fyzických osôb
v prostredí podľa § 4 ods. 1 písm. c).
Podľa § 65 odseku 6 zákona splnenie povinnosti podľa odseku 1 alebo použitie vyčlenených
finančných prostriedkov podľa odseku 2 a splnenie podmienky podľa odseku 5 písm. b) preukazuje
obec najmä záznamom v evidencii podľa § 75 ods. 1 písm. k) detskému domovu pri tvorbe
individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa. Záver zhodnotenia skutočností podľa prvej vety tvorí
súčasť spisovej dokumentácie dieťaťa.
Podľa odseku 7 Na účely posúdenia splnenia povinnosti podľa odseku 6 sa podmienka podľa odseku 5
písm. b) považuje za splnenú, ak:
a) fyzické osoby podľa odseku 1 preukázateľne odmietli ponúkanú pomoc obce počas jedného roka
pred umiestnením dieťaťa do detského domova alebo
b) 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 pre dieťa a jeho rodinu najmenej jeden rok pred
umiestnením dieťaťa do zariadenia na základe predbežného opatrenia súdu (§ 75 a 75a Občianskeho
súdneho poriadku).
Podľa odseku 8 obec poukazuje príspevok na tvorbu úspor počas vykonávania ústavnej starostlivosti
mesačne na osobný účet dieťaťa alebo na jeho vkladnú knižku, ktoré v prospech neho zriadi detský
domov alebo majetkový opatrovník (§ 33 a 34 zákona č. 36/2005 Z. z.) do zrušenia ústavnej
starostlivosti právoplatným rozhodnutím súdu alebo do skončenia ústavnej starostlivosti dosiahnutím
plnoletosti dieťaťa alebo do umiestnenia dieťaťa do náhradného rodinného prostredia (zákon
č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov) Na nakladanie s finančnými
prostriedkami na osobnom účte dieťaťa alebo na jeho vkladnej knižke sa vyžaduje súhlas súdu. Na
účely určenia minimálnej mesačnej výšky príspevku na tvorbu úspor sa vzťahuje odsek 3 rovnako.
Obec poukazuje príspevok na tvorbu úspor od kalendárneho mesiaca, v ktorom jej detský domov
oznámil zriadenie osobného účtu dieťaťa alebo jeho vkladnej knižky.
Podľa odseku 9 na účely určenia začiatku plynutia lehoty podľa odseku 1 sa za deň umiestnenia
dieťaťa považuje deň nástupu dieťaťa do detského domova.
Podľa odseku 10 na účely určenia začiatku plynutia lehoty podľa odseku 1 sa považuje aj deň nástupu
dieťaťa do zariadenia:

a) na základe predbežného opatrenia súdu (§ 75 a 75a Občianskeho súdneho poriadku) ak súd nariadil
nad dieťaťom ústavnú starostlivosť a zároveň určil detský domov, do ktorého má byť dieťa
umiestnené,
b) na základe rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia, (§ 37 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z.)
ak súd po zhodnotení účinnosti výchovného opatrenia rozhodol o nariadení ústavnej starostlivosti
a zároveň určil detský domov, do ktorého má byť dieťa umiestnené.
Vypracovala: Mgr. Andrea Mišenková

