Obec Šandal, 091 01 Stropkov
VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE,
KTORÝM SA URČUJE POSTUP PRI POSKYTOVANÍ FINANČNÝCH
PRÍSPEVKOV NA VYKONÁVANIE OPATRENÍ SOCIÁLNO-PRÁVNEJ
OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY č. 1/2015

Obecné zastupiteľstvo v ŠANDALE
na základe ust. § 6 zák. č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 64
ods. 2 a § 65 ods. 4 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na vydaní tohto Všeobecne záväzného nariadenia,
ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov Obcou Šandal na vykonávanie
opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately.

PRVÁ ČASŤ
Základné ustanovenia
Čl. 1

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa upravujú podmienky poskytovania
finančných príspevkov na dopravu, príspevkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa
vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov, príspevkov na tvorbu úspor podľa zákona č.
305/2005 Z. z. o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
2. Obec Šandal vyčlení vo svojom rozpočte finančné prostriedky na :
a) Príspevok na dopravu rodiča za dieťaťom umiestneným v detskom domove
podľa čl. 2 tohto nariadenia.;
b) Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa vrátane bytových
pomerov a sociálnych pomerov podľa čl. 3 tohto nariadenia.;
c) Príspevok na tvorbu úspor dieťaťu umiestnenému do detského domova na
základe právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti po 31. decembri
2005 podľa čl. 4 tohto nariadenia.
3. Obec Šandal poskytuje finančné prostriedky na podporu úpravy a obnovy rodinných
pomerov uvedené v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku najviac jeden rok od umiestnenia dieťaťa
do detského domov.

DRUHÁ ČASŤ
Postup pri poskytovaní príspevkov
Čl. 2
Postup pri poskytovaní príspevku 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 detského domova, môže Obec Šandal poskytnúť príspevok na dopravu do detského domova,
v ktorom je dieťa umiestnené.
2. Na poskytovanie finančného príspevku nie je právny nárok a jeho poskytnutie závisí od
vyčlenených finančných prostriedkov v rozpočte obce.
3. Oprávneným žiadateľom príspevku podľa ods. 1 tohto článku sú rodičia alebo osoba,
ktorá sa osobne stará o dieťa a spĺňajú tieto podmienky:
a) Majú trvalý pobyt v obci Šandal;
b) Prejavujú skutočný záujem o úpravu vzťahov a zachovanie vzťahov s dieťaťom,
vynaložili primerané úsilie na úpravu svojich rodinných pomerov, bytových pomerov
a sociálnych pomerov tak, aby sa mohli osobne starať o dieťa, čo doložia dokladom od orgánu
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a detského domova, v ktorom je dieťa
umiestnené;
c) Príjem rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa a osôb, ktorých príjmy
sa posudzujú spoločne podľa zákona o životnom minime, nepresiahnu hranicu životného
minima stanovenú zákonom za obdobie 6 mesiacov pred podaním žiadosti;
d) Predložia písomný doklad z detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené,
o povolení a odporúčanom rozsahu návštev dieťaťa a o tom, že detský domov, ktorý stretnutie
odporučí, vytvorí pre stretnutie podmienky.
4. Príspevok na dopravu sa poskytuje na základe písomnej žiadosti rodiča alebo
oprávnenej osoby o refundáciu nákladov spojených s dopravou do detského domova. Pri jej
priznaní je potrebné doložiť nasledovné doklady:
 Žiadosť o refundáciu nákladov spojených s dopravou do detského domova,
 Originál cestovných lístkov z miesta trvalého bydliska do detského domova
a späť,
 Rozhodnutie o umiestnení dieťaťa v detskom domove,
 Potvrdenie detského domova o návšteve rodiča alebo inej oprávnenej osoby
v detskom domove,
 Potvrdenie ÚPSVaR, že žiadateľ je poberateľom dávky v hmotnej núdzi.
5. Ak bola predložená úplná žiadosť, ktorá spĺňa všetky náležitosti, Obec Šandal môže
poskytnúť rodičovi príspevok formou rozhodnutia o poskytnutí finančných prostriedkov.
6. Podmienkou opätovného poskytnutia refundácie nákladov spojených s dopravou do
detského domova je prejavenie skutočného záujmu rodiča o úpravu a zachovanie vzťahov
s dieťaťom. Na posúdenie skutočného záujmu rodiča slúžia vyjadrenia príslušného orgánu
sociálno-právnej ochrany detí a kurately a detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené.
7. Ak je výsledkom posúdenia subjektov podľa bodu 6 tohto článku zistené, že poskytnutie
príspevku nie je účelné, alebo rodičia dieťaťa umiestneného v detskom domove neprejavujú

skutočný záujem o úpravu a zachovanie vzťahov s dieťaťom, môže Obec Šandal žiadosť
o príspevok na dopravu zamietnuť.
8. Oprávnená osoba môže požiadať o príspevok maximálne dvakrát ročne najviac pre dve
osoby.

Čl. 3
Postup pri poskytovaní príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa
vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov

1. Na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, vrátane bytových pomerov
a sociálnych pomerov, vyčlení mesto zo svojho rozpočtu finančné prostriedky za každý začatý
kalendárny mesiac, počas ktorého je dieťaťu poskytovaná starostlivosť v detskom domove.
2. Mesačná výška finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov
dieťaťa je jedna dvanástina z 10% sumy vypočítanej z výšky preukázaných pomerov nákladov,
najviac vo výške priemerných bežných výdavkov na každé dieťa, ktorá sa určí výškou bežných
výdavkov na každé dieťa vo všetkých detských domovoch za uplynulý rok a to za každý
kalendárny mesiac, počas ktorého je dieťaťu poskytovaná starostlivosť v detskom domove.
3. Oprávneným žiadateľom príspevku podľa ods. 1 sú rodičia dieťaťa alebo osoba, ktorá
sa osobne stará o dieťa a spĺňajú podmienky:
a) Majú trvalý pobyt v obci Šandal;
b) Dieťa, na ktoré žiadajú príspevok, má obvyklý pobyt na území obce Šandal
a zdržiavalo sa na jeho území najmenej jeden rok pred umiestnením do detského domova na
základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti;
c) Majú skutočný záujem o úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových
a sociálnych pomerov;
d) Príjem rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa a osôb, ktorých príjem
sa posudzuje spoločne podľa osobitného predpisu, nepresiahne hranicu životného minima.
4. Záujem rodičov, primerané úsilie rodičov dieťaťa alebo osoby, ktorá sa osobne stará
o dieťa a účelnosť poskytnutého finančného príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov
dieťaťa vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov dieťaťa posudzujú spoločne orgán
sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, obec a detský domov, v ktorom je dieťa
umiestnené.
5. Oprávnený žiadateľ, ktorý spĺňa podmienky ods. 3 a 4 tohto článku, predloží
prostredníctvom odboru správneho a sociálnych vecí obecnému úradu projekt a potrebné
doklady, ktoré budú zaručovať, že rodinné pomery a sociálne pomery sa upravia tak, aby sa
o dieťa do jedného roka od umiestnenia do detského domova mohol žiadateľ osobne starať.
Projekt musí obsahovať:
 Právoplatný rozsudok súdu o umiestnení dieťaťa do náhradnej rodinnej
starostlivosti;
Ďalšie prílohy sú:
 Ciele projektu;
 Rozpis prác nevyhnutných pre realizáciu projektu;






Rozpis materiálu nevyhnutného pre realizáciu projektu;
Rozpis aktivít súvisiacich s realizáciou projektu;
Rozpočet;
Zdroje financovania – spolufinancovanie a vlastné zdroje.

Obecný úrad prešetrí celkovú situáciu žiadateľa v spolupráci s orgánom sociálno-právnej
ochrany detí a sociálnej kurately a detským domovom a odstúpi žiadosť sociálnej komisii.
6. Obec môže poskytnúť finančné prostriedky podľa bodu 1 tohto článku na:
a) Kúpu alebo opravu základného vybavenia domácnosti, za ktoré je považovaná
posteľ, stôl, stolička, skriňa, vykurovacie teleso, sanitárne vybavenie, prípadne sporák,
chladnička, práčka, ak nie sú súčasťou vybavenia bytového domu;
b) Opravu strechy, fasády, vyčistenie, vylíčenie interiérov, opravy rozvodov
elektrickej energie, rozvodu vody a rozvodu plynu, ktoré sú príslušenstvom rodinného domu,
ktorý žiadateľ užíva na trvalé bývanie. V nájomných bytoch na podobný účel, ak však
odstránenie závad nie je povinnosťou prenajímateľa;
c) Poplatky spojené s rekvalifikáciou (napr. cestovné, školné);
d) Poplatky spojené s liečbou závislostí od alkoholu a iných návykových látok
(napr. cestovné, poplatky za pobyt, príplatky za lieky);
e) Úhradu nájomného, vrátane dlhu na nájomnom;
f) Služby spojené s bývaním vrátane dlhu.
7. Po odporučení sociálnej komisie Obec Šandal uzatvorí zmluvu so žiadateľom, v ktorej
budú upravené podmienky jej plnenia a na základe ktorej sa poskytne schválený finančný
príspevok.
8. Príjemca je povinný poskytnutú finančnú čiastku vyúčtovať bezodkladne po jej
vyčerpaní, najneskôr však k termínu uvedenému v zmluve. V zúčtovaní uvedie nevyhnutné
identifikačné údaje a dokladuje použitie finančných prostriedkov.
9. Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančného príspevku, alebo použije tento
finančný príspevok na iný účel ako bol určený a v zmluve uvedený, je povinný finančný
príspevok vrátiť na účet obce najneskôr do 15 dní po termíne stanovenom na zúčtovanie.

Čl. 4
Postup pri poskytovaní príspevku na tvorbu úspor
1. Ak sa do jedného roka od umiestnenia dieťaťa do detského domova neupravili rodinné
pomery dieťaťa, alebo sa neobnovili rodinné pomery dieťaťa ani použitím finančných
prostriedkov podľa predošlého článku 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, obec poskytuje dieťaťu príspevok na tvorbu úspor.
2. Mesačná výška finančného príspevku 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 detských domovoch za uplynulý rok, a to za každý kalendárny mesiac,
počas ktorého je dieťaťu poskytovaná starostlivosť v detskom domove.

3. Detský domov, ako zákonný zástupca dieťaťa, v mene dieťaťa predloží žiadosť
a potrebné doklady k poskytnutiu finančného príspevku na tvorbu úspor prostredníctvom
spolupráci s orgánom sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately odstúpi žiadosť na
prejednanie v sociálnej komisii.
4. Na návrh sociálnej komisie, ktorá preskúma splnenie zákonných podmienok
a oprávnenosť poskytnutia príspevku, vydá starosta obce rozhodnutie o poskytnutí príspevku
na tvorbu úspor na osobný účet alebo vkladnú knižku dieťaťa umiestneného v detskom domove,
ktorý o poskytnutie príspevku v mene dieťaťa požiadal.
5. Na základe rozhodnutia vydaného starostom obce poukazuje obec na osobný účet alebo
vkladnú knižku dieťaťa, ktorý založí a vedie dieťaťu detský domov, v ktorom je dieťa
umiestnené, mesačne sumu určenú v ods. 2 tohto článku za každý kalendárny mesiac, počas
ktorého je dieťaťu poskytovaná starostlivosť v detskom domove.
6. Detský domov je povinný na požiadanie oznámiť obci stav osobného účtu dieťaťa.
7. Na nakladanie s finančnými prostriedkami na osobnom účte dieťaťa je potrebný súhlas
súdu.
TRETIA ČASŤ
Záverečné ustanovenia
Čl. 5
Spoločné ustanovenia
1. Povinnosť finančne podporovať úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa,
poskytovať príspevok na tvorbu úspor dieťaťa v zmysle tohto všeobecne záväzného nariadenia
sa vzťahuje na prípady, keď bolo dieťa umiestnené do detského domova na základe
právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti po 31. decembri 2005.
2. Obec Šandal si vyhradzuje právo na kontrolu využitia ním poskytnutých finančných
prostriedkov.
Čl. 6
Účinnosť
1. Všeobecne záväzné nariadenie č.....1/2015.......... schválilo Obecné zastupiteľstvo
v Šandale uznesením na zasadnutí dňa 20.3.2015.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom .5.4.2015.

Jaroslav Mikula
starosta obce

