Všeobecné záväzné nariadenie
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Výtlačok číslo:

MESTO BREZNO

v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z .z. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
a v spojení s § 64 ods.2 druhá veta, 88 ods. 4 zákona č. 305/2005 Z. z o sociálnoprávnej ochrane detí
a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov v y d á v a
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I. ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§1
Účel všeobecne záväzného nariadenia
1. Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je úprava podmienok
poskytovania finančných prostriedkov :
- na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa - príspevku na dopravu do Centra pre deti a rodiny
(ďalej len „centrum“)
- na osamostatnenie sa mladého dospelého
- akreditovanému subjektu a fyzickej alebo právnickej osobe podľa § 88 ods. 3 zákona č. 305/2005
Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon č. 305/2005“).
§2
Vysvetlenie základných pojmov
1. Sociálnoprávna ochrana detí podľa § 1 ods. 2 zákona č.305/2005 je súbor opatrení na
zabezpečenie:
- ochrany dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a ktorá rešpektuje jeho najlepší záujem podľa
medzinárodného dohovoru
- výchovy a všestranného vývinu dieťaťa v jeho prirodzenom rodinnom prostredí
- náhradného prostredia dieťaťu, ktoré nemôže byť vychovávané vo vlastnej rodine
2. Sociálna kuratela podľa § 1 ods. 3 zákona č.305/2005 je súbor opatrení na odstránenie, zmiernenie
a zamedzenie 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. Centrum pre deti a rodiny (bývalý detský domov) je zariadenie zriadené na účel vykonávania
opatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie, alebo náhradné rodinné
prostredie na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného
opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia a ďalších opatrení v zmysle §45 zákona č. 305/2005
Z. z.

II. ČASŤ
Poskytovanie príspevkov
§3
Príspevok na dopravu
1. Príspevok na dopravu môže mesto poskytnúť podľa § 64 zákona č.305/2005 oprávnenej osobe na
základe „Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku“ (príloha č.1) v prípade, že spĺňa podmienky
zákona č. 305/2005 a tohto nariadenia.
2. Podmienky poskytnutia príspevku:
3. Oprávnenou osobou sú rodičia, alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa s nariadenou ústavnou
starostlivosťou. a má trvalý pobyt v meste Brezno.
- Oprávnená osoba prejavuje skutočný záujem o zachovanie vzťahov s dieťaťom a vynakladá
primerané úsilie na úpravu svojich rodinných, bytových a sociálnych pomerov tak, aby sa mohla o
dieťa osobne starať.
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- Na účely tohto nariadenia sa primeraným úsilím rozumie pravidelný osobný, písomný alebo
telefonický kontakt oprávneného žiadateľa s dieťaťom, pričom záujem potvrdzuje centrum, v ktorom
je dieťa umiestnené.
- Príjem oprávnených osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, nepresiahne 1,5 násobok sumy
životného minima.
- Oprávnené osoby nie sú dlžníkmi voči mestu Brezno na daniach a poplatkoch a nemajú žiadne iné
pohľadávky voči mestu Brezno po lehote splatnosti.
4. Oprávnená osoba k žiadosti doloží:
- kópiu právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, alebo
- kópiu právoplatného rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia vykonávaného pobytovou
formou v centre, alebo
- kópiu právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení neodkladného opatrenia
- potvrdenie o výške príjmu žiadateľa a spolu posudzovaných osôb (manžela, manželky, plnoletých
detí do 25 rokov žijúcich v spoločnej domácnosti so žiadateľom)
- originál cestovných lístkov do a z centra
- potvrdenie centra o návšteve rodiča, alebo inej oprávnenej osoby v centre
5. Ak bola predložená žiadosť úplná a oprávnená osoba spĺňa všetky podmienky, mesto Brezno
poskytne príspevok formou rozhodnutia o poskytnutí príspevku na dopravu.
6. Príspevok sa poskytne oprávnenej osobe do výšky cestovného lístka tam a späť na prostriedky
hromadnej dopravy z Brezna do sídla centra, v ktorom je dieťa umiestnené najviac pre 2 osoby.
7. Oprávnená osoba môže požiadať o príspevok maximálne 6 x počas kalendárneho roka.
8. Ak je výsledkom posúdenia zistené, že poskytovanie príspevku nie je účelné, rodičia neprejavujú
skutočný záujem o dieťa a návštevy nevedú k úprave vzťahov s dieťaťom, môže mesto Brezno
žiadosť o poskytnutie príspevku na dopravu zamietnuť.
9. Poskytnutie príspevku na dopravu v zmysle tohto nariadenia sa vzťahuje len na prípady, keď je
dieťa umiestnené do centra na základe právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej
starostlivosti po 31. decembri 2005.
§4
Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého
1. Mesto Brezno poskytuje podľa § 69 zákona č. 305/2005 jednorazový príspevok na osamostatnenie sa
mladého dospelého:
- na zabezpečenie bývania
- na zabezpečenie vecí súvisiacich s bývaním
- prípravu na povolanie mladého dospelého
2. Mesto poskytne mladému dospelému, ktorému vznikol nárok na poskytnutie príspevku podľa § 68
zákona č.305/2005 Z. z. príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vo výške 30 %
príspevku podľa § 68 ods. 3 vyššie uvedeného zákona, ak:
- o príspevok požiada do 30 dní po skončení vykonávania opatrení podľa § 55 ods. 1 zákona č.
305/2005
- mal trvalý pobyt na území mesta v čase jeho umiestnenia do centra
3. Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého poskytuje mesto
- peňažnou formou,
- vecnou formou
- kombinovanou formou.
4. Mesto môže rozhodnúť, že príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého bude poskytnutý
vo viacerých splátkach; plná výška príspevku musí byť poskytnutá najneskôr do šiestich
mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
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§5
Príspevok akreditovanému subjektu, fyzickej alebo právnickej osobe.
1. Mesto pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti podľa § 75 zákona č. 305/2005 môže
spolupracovať s akreditovaným subjektom, u ktorého si objedná realizáciu úkonov smerujúcich
k sanácii rodiny a vykonávanie ďalších opatrení v súlade s uvedeným zákonom.
2. Akreditovaný subjekt podá písomnú žiadosť mestu najneskôr do 31.3. kalendárneho roka, v ktorom
chce svoju činnosť vykonávať.
3. Žiadosť o poskytnutie príspevku musí obsahovať:
- základné identifikačné údaje o subjekte
- doklad o akreditácií
- popis obsahu činnosti subjektu
- finančný rozpočet činnosti subjektu
- požadovanú výšku finančného príspevku
4. Mesto Brezno prostredníctvom príslušného odboru Mestského úradu Brezno vyhodnotí došlé
žiadosti akreditovaných subjektov a fyzických osôb, alebo právnických osôb o spoluprácu pri
realizácií opatrení podľa zákona č. 305/2005. Následne ich predloží na prerokovanie Komisií pre
sociálnu a zdravotnú starostlivosť o občanov pri MsZ, ktorá odporučí primátorovi poskytnutie,
resp. neposkytnutie finančného príspevku žiadateľom.
5. V prípade kladného posúdenia bude finančný príspevok poskytnutý akreditovanému subjektu na
základe zmluvného vzťahu. Výška finančného príspevku a účelové viazanie pre akreditovaný
subjekt bude predmetom zmluvy o poskytnutí finančného príspevku uzatvorenej s týmto
subjektom v zmysle potrieb mesta a sociálnej politiky; zmluvu vypracuje mesto prostredníctvom
príslušného organizačného útvaru.
6. Účelnosť využitia poskytnutého príspevku akreditovaným subjektom kontroluje príslušný sociálny
pracovník na úseku sociálnoprávnej ochrany a vedúci príslušného odboru Mestského úradu
Brezno.
7. V prípade neúčelného využitia finančného príspevku, bude mesto Brezno požadovať od
akreditovaného subjektu jeho vrátenie v súlade s platnými právnymi predpismi.

III. ČASŤ
Záverečné ustanovenia
§6
Účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom.....................
Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Brezna č. VZN–08/2007 o úprave podmienok poskytovania finančných
prostriedkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
v znení neskorších zmien a dodatkov.
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Príloha č.1

ŽIADOSŤ
O POSKYTNUTIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA DOPRAVU

v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

OSOBNÉ ÚDAJE:
Meno, priezvisko,
titul:
I.

Dátum narodenia:
Trvalý pobyt:
Zamestnanie:
Rodinný stav:
Štátna príslušnosť:
Tel. kontakt:
II. FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA DOPRAVU:
Poskytnutie finančného príspevku na dopravu za dieťaťom do Centra pre rodiny a deti, v zmysle
zákona č. 305/2005 Z.z o sociálnoprávnej ochrane a kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
III. ODÔVODNENIE ŽIADOSTI:

IV. VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA:
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti som uviedol/a podľa skutočnosti. Som si vedomý/á
právnych následkov uvedenia nepravdivých údajov.
Dňa

..................................................
podpis žiadateľa
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V. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE MSÚ:

PRÍLOHY:

•
•

•
•
•

Potvrdenie o príjme.

Kópia právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, alebo kópia
právoplatného rozhodnutia súdu o uložení výchovného opatrenia vykonávaného
pobytovou formou v centre, alebo kópia právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení
neodkladného opatrenia
Potvrdenie úseku daní a poplatkov MsÚ Brezno, že žiadateľ (a osoby spolu sním
posudzované) MÁ - NEMÁ finančné záväzky po lehote splatnosti.
Originál cestovných lístkov
Potvrdenie centra o návšteve rodiča, alebo inej oprávnenej osoby v centre

