Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajecké Teplice
č. 1/2013
o poskytovaní finančných prostriedkov na vykonávanie
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Mestské zastupiteľstvo v Rajeckých Tepliciach na základe ustanovenia § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v nadväznosti
na § 64, § 65 a § 75 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Rajecké Teplice č. 1/2013 o postupe pri poskytovaní finančných prostriedkov na
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Článok 1
Základné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky poskytovania finančných
prostriedkov na dopravu do detského domova, na úpravu a obnovu rodinných pomerov
dieťaťa vrátane bytových a sociálnych pomerov a na tvorbu úspor dieťaťa v zmysle
zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

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 zamedzenia prehlbovania
alebo opakovania porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu dieťaťa a plnoletej
fyzickej osoby a poskytovanie pomoci v závislosti od závažnosti poruchy a situácie, v ktorej
sa dieťa alebo plnoletá fyzická osoba nachádza.
3. Opatrenia v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej
kuratele sú nasledovné:
- rodičom dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa a sú obyvateľmi obce môže obec
poskytnúť príspevok na dopravu do detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené.

Informácie o účelnosti poskytnutého príspevku na dopravu obec získa z individuálneho plánu
rozvoja osobnosti dieťaťa.
- obec, v ktorej má dieťa trvalý pobyt a zdržiavalo sa na jej území najmenej jeden rok pred
umiestnením do detského domova, vyčlení zo svojho rozpočtu finančné prostriedky na úpravu
a obnovu rodinných, bytových a sociálnych pomerov dieťaťa, ak rodičia dieťaťa alebo osoba,
ktorá sa o dieťa osobne stará sú obyvateľmi obce. Ak nie je možné účelne použiť finančné
prostriedky na úpravu a obnovu rodinných, bytových a sociálnych pomerov, obec môže
použiť vyčlenené finančné prostriedky na vyhľadanie fyzickej osoby, ktorej možno dieťa
zveriť do osobnej starostlivosti.
- obec poskytuje dieťaťu príspevok na tvorbu úspor na uľahčenie a podporu budúceho
osamostatnenia:
a) ak sa do jedného roka od umiestnenia dieťaťa do detského domova neupravili alebo
neobnovili pomery dieťaťa ani s použitím finančných prostriedkov tak, aby rodičia alebo
osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa mohli osobne vykonávať starostlivosť o dieťa alebo dieťa
nebolo umiestnené do náhradného rodinného prostredia,
b) ak obec nevyčlenila finančné prostriedky na úpravu a obnovu rodinných pomerov alebo ich
nepoužila na vyhľadanie fyzickej osoby, ktorej možno dieťa zveriť do osobnej starostlivosti,
c) ak preukázateľne najmenej počas jedného roka pred umiestnením dieťaťa do detského
domova obec nevykonávala niektoré z opatrení zodpovedajúce závažnosti výchovných
problémov. Podmienka tvoriť úspory sa považuje za splnenú, ak rodičia preukázateľne
odmietli ponúkanú pomoc obce počas jedného roka pred umiestnením dieťaťa do detského
domova, alebo obec nemala podľa spisovej dokumentácie vedomosť o potrebe vykonávať
niektoré z opatrení.
Článok 3
Všeobecné ustanovenia a podmienky poskytnutia príspevkov oprávnenej osobe
1. Oprávnené osoby, ktorým možno poskytnúť príspevky podľa tohto nariadenia sú rodičia
alebo osoba, ktorá sa osobne starala o dieťa a spĺňajú tieto podmienky:
a) majú trvalý pobyt v meste Rajecké Teplice,
b) dieťa, na ktoré sa žiada príspevok má trvalý pobyt na území mesta Rajecké Teplice a
preukázateľne sa zdržiavalo na jeho území najmenej jeden rok pred umiestnením do detského
domova,
c) prejavujú skutočný záujem o úpravu a zachovanie vzťahov s dieťaťom a vynaložili
primerané úsilie na úpravu svojich rodinných, bytových a sociálnych pomerov tak, aby sa
mohli o dieťa osobne starať. Na účely tohto nariadenia sa primeraným úsilím rozumie osobný,
písomný alebo telefonický kontakt oprávneného žiadateľa s dieťaťom minimálne raz za
mesiac, pričom záujem potvrdzuje detský domov, v ktorom je dieťa umiestnené,
d) príjem rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa a osôb, ktorých príjmy sa
posudzujú spoločne nepresiahne 1,5 násobok sumy životného minima.

Článok 4
Príspevok na dopravu
1. Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo oprávnenou osobou,
ktorej bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené v detskom domove
môže Mesto Rajecké Teplice poskytnúť príspevok na dopravu do detského domova, v ktorom

je umiestnené.
2. Príspevok na dopravu sa poskytuje rodičovi alebo oprávnenej osobe na základe písomnej
žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na dopravu, ktorú žiadateľ predloží minimálne 1
mesiac pred vykonaním návštevy v detskom domove. K žiadosti je potrebné doložiť:
- kópiu právoplatného rozsudku súdu o nariadení ústavnej starostlivosti dieťaťa
- potvrdenie o príjme žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb
- potvrdenie správcu dane o úhradách za miestne dane a poplatky
- potvrdenie detského domova o návšteve rodiča alebo inej oprávnenej osoby a o skutočne
prejavenom záujme na úpravu a zachovanie vzťahov s dieťaťom
- doklad z detského domova o povolení a odporučenom rozsahu návštev dieťaťa
- originál cestovných lístkov do detského domova a späť
3. Po predložení úplnej žiadosti v zmysle ods. 2 tohto ustanovenia Mesto Rajecké Teplice
môže poskytnúť rodičovi príspevok formou rozhodnutia o poskytnutí príspevku na dopravu.
4. Príspevok na dopravu do detského domova môže Mesto Rajecké Teplice poskytnúť
rodičovi alebo oprávnenej osoby maximálne 4- krát v kalendárnom roku.
5. Pri zistení skutočnosti, že poskytovanie príspevku nie je účelné, rodičia neprejavujú
skutočný záujem o dieťa a návštevy nevedú k úprave vzťahov s dieťaťom, môže Mesto
Rajecké Teplice žiadosť o poskytnutie príspevku na dopravu zamietnuť.

Článok 5
Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov
1. Na úpravu a obnovu rodinných, bytových a sociálnych pomerov dieťaťa vyčlení Mesto zo
svojho rozpočtu finančné prostriedky, ktoré budú použité na úpravu a obnovu rodinných
pomerov v rodine dieťaťa, ktoré je umiestnené v detskom domove. Podmienkou poskytnutia
finančného príspevku je úprava rodinných, bytových a sociálnych pomerov dieťaťa tak, aby
sa dieťa do 1 roka od jeho umiestnenia do detského domova mohlo vrátiť späť do rodinného
prostredia.
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 č. 305/2005 Z. z. o
sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele za každý začatý kalendárny mesiac, počas
ktorého sa dieťaťu poskytuje starostlivosť v detskom domove.
3. Oprávnená osoba, ktorá si uplatňuje príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov,
musí spĺňať všeobecné ustanovenia podľa článku 3 tohto nariadenia.
4. Návrh výšky a účel použitia finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu
rodinných pomerov pripraví pracovník sociálneho referátu na základe písomnej žiadosti
oprávnenej osoby, ktorá obsahuje:
- osobné údaje oprávnenej osoby
- osobné údaje dieťaťa
- kópiu rozhodnutia o nariadení ústavnej starostlivosti

- potvrdenie o umiestnení dieťaťa v detskom domove
- potvrdenie o príjme žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb
- bytové a majetkové pomery oprávnenej osoby
- účel a formu použitia príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa
5. Pracovník sociálneho referátu preverí 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, či je obnova pomerov uskutočniteľná tak, aby sa dieťa do jedného
kalendárneho roka od umiestnenia do detského domova mohlo vrátiť do rodinného prostredia.
6. Ak bola predložená žiadosť úplná a oprávnená osoba spĺňa všetky podmienky, pracovník
sociálneho referátu spracuje návrh výšky a účelu využitia finančných prostriedkov, ktorý
predloží na prerokovanie sociálnej komisii pri Mestskom zastupiteľstve v Rajeckých
Tepliciach. Po vyjadrení komisie Mesto vydá rozhodnutie o poskytnutí alebo neposkytnutí
príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa do výšky stanovenej v bode 2
článku 5 tohto nariadenia. Spôsob použitia finančných prostriedkov určí Mesto Rajecké
Teplice vo svojom rozhodnutí.
7. Ak nie je možné alebo účelné použiť finančné prostriedky na úpravu a obnovu rodinných
pomerov dieťaťa, môže Mesto Rajecké Teplice tieto finančné prostriedky použiť na
vyhľadanie fyzickej osoby, ktorej možno dieťa zveriť do osobnej starostlivosti.

Článok 6
Príspevok na tvorbu úspor
1. Ak sa do jedného roka od umiestnenia dieťaťa do detského domova neupravili alebo
neobnovili rodinné pomery tak, aby sa dieťa vrátilo do rodiny a ani nebolo umiestnené do
náhradného rodinného prostredia, Mesto Rajecké Teplice poskytne dieťaťu príspevok na
tvorbu úspor.
2. Mesačná výška finančných prostriedkov na tvorbu úspor je najmenej jedna dvanástina z
10 % sumy určenej podľa § 89 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a sociálnej kuratele za každý začatý kalendárny mesiac, počas ktorého sa dieťaťu poskytuje
starostlivosť v detskom domove.
3. Mesto poskytuje príspevok na tvorbu úspor počas vykonávania ústavnej starostlivosti
mesačne na osobný účet dieťaťa alebo jeho vkladnú knižku, ktorú mu zriadil detský domov
alebo majetkový opatrovník do zrušenia ústavnej starostlivosti právoplatným rozhodnutím
súdu alebo do skončenia ústavnej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti dieťaťa. Poskytuje ho
od kalendárneho mesiaca, v ktorom mu detský domov oznámil zriadenie osobného účtu alebo
vkladnej knižky dieťaťa.
4. Návrh na poskytovanie príspevku na tvorbu úspor predloží pracovník sociálneho referátu
na prerokovanie sociálnej komisii pri Mestskom zastupiteľstve v Rajeckých Tepliciach. Po
odporúčaní komisiou Mesto vydá rozhodnutie o výške a spôsobe poukazovania príspevku na
tvorbu úspor na osobný účet dieťaťa v spolupráci s detským domovom, v ktorom je dieťa
umiestnené.

5. Na nakladanie s finančnými prostriedkami na osobnom účte dieťaťa je potrebný súhlas
súdu.
Článok7
Záverečné ustanovenie
1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajecké Teplice č. 1/2013 o postupe pri poskytovaní
finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach č.
50/2013 zo dňa 13.06.2013 a nadobúda účinnosť dňa 1.07.2013.
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