č. 3/2006
O POSKYTOVANÍ FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV MESTOM TURČIANSKE
TEPLICE NA VYKONÁVANIE OPATRENÍ SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ
A SOCIÁLNEJ KURATELY
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mesto Turčianske Teplice podľa ustanovení § 6 ods 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona NR SR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovení § 75 zákona NR SR č.
305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení
niektorých zákonov vydáva pre územie mesta Turčianske Teplice toto všeobecné záväzné
nariadenie, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok I.
1) Predmetom úpravy tohto Všeobecne záväzného nariadenia je podpora sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately na zabezpečenie predchádzania vzniku krízových situácií v rodine, ochrany
práv a právom chránených záujmov detí, predchádzanie prehlbovaniu a opakovaniu porúch
psychického a fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí na území mesta Turčianske Teplice.
2) Za týmto účelom toto Všeobecné záväzné nariadenie (VZN) upravuje podmienky poskytovania
finančných príspevkov, a to:
a) príspevku na dopravu,
b) príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov,
c) príspevku na tvorbu úspor.
3) Finančné príspevky uvedené v ods. 2 písm. a), b) poskytne mesto Turčianske Teplice najviac na
dobu 1 rok od umiestnenia dieťaťa do detského domova.
DRUHÁ ČASŤ
POSTUP PRI POSKYTOVANÍ PRÍSPEVKOV
Článok II.
Postup pri poskytovaní príspevku na dopravu
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, MESTO TURČIANSKE TEPLICE POSKYTNE PRÍSPEVOK NA
DOPRAVU DO DETSKÉHO DOMOVA, V KTOROM JE DIEŤA UMIESTNENÉ.
(1)

OPRÁVNENÝM ŽIADATEĽOM PRÍSPEVKU PODĽA ODS. 1 TOHTO ČLÁNKU SÚ RODIČIA DIEŤAŤA
ALEBO OSOBA, KTORÁ SA OSOBNE STARÁ O DIEŤA A SPĹŇAJÚ TIETO PODMIENKY:

(2)

a) majú trvalý pobyt v meste Turčianske Teplice,
b) prejavujú skutočný záujem o úpravu vzťahov a zachovanie vzťahov s dieťaťom a ak vynaložili
primerané úsilie na úpravu svojich rodinných pomerov a sociálnych pomerov tak, aby sa mohli
osobne starať o dieťa, čo doložia dokladom od orgánu sociálnoprávnej ochrany 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 osobitného predpisu /zákon č. 601/2003 Z . z. o životnom minime v znení
neskorších predpisov/, nepresiahnu 1,5 násobok životného minima stanovenú zákonom za
obdobie 3 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.
(3)
Žiadateľ o príspevok na dopravu, ktorým je rodič alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa,
predloží prostredníctvom mestského úradu žiadosť o poskytnutie príspevku na dopravu do detského
domova, súčasťou ktorej sú doklady určené v ods. 2 tohto článku.
(4)
Súhlas na poskytnutie príspevku na dopravu pre rodičov alebo osobu, ktorá sa osobne stará o
dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do detského
domova vydá na obdobie šesť mesiacov na základe žiadosti oprávneného žiadateľa a na návrh
sociálno-zdravotnej komisie mesta Turčianske Teplice, primátor mesta.
(5)
Príspevok sa poskytne oprávnenému žiadateľovi zálohovo do výšky cestovného lístka
hromadnou dopravou (autobus, vlak) z Turčianskych Teplíc do sídla detského domova, v ktorom je
dieťa umiestnené.
(6)
Ďalšiu časť príspevku (spiatočnú cestu) na dopravu možno oprávnenému žiadateľovi
poskytnúť až po zúčtovaní zálohovo poskytnutého príspevku a potvrdenia o realizovaní návštevy
príslušného detského domova , v ktorom je dieťa umiestnené.
(7)

O príspevok na dopravu

môže oprávnený žiadateľ požiadať iba raz štvrťročne.

(8)
Príspevok na dopravu sa vyplatí max.
o dieťa).
(9)

pre 2 osoby ( rodičia alebo osoba, ktorá sa stará

Lehota na vybavenie žiadosti je 1 kalendárny mesiac.

Článok III
Postup pri poskytovaní príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa
(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 skutočných nákladov, najviac vo
výške priemerných bežných výdavkov na každé dieťa vo všetkých detských domovoch a detských
domov pre maloletých bez sprievodu zriadených určenými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately.
Presná suma na aktuálny rok bude každoročne stanovená Ústredím práce, sociálnych vecí
a rodiny SR.

OPRÁVNENÝM ŽIADATEĽOM PRÍSPEVKU PODĽA ODS. 1 SÚ RODIČIA DIEŤAŤA ALEBO OSOBA,
KTORÁ SA OSOBNE STARÁ O DIEŤA A SPĹŇAJÚ TIETO PODMIENKY:

(3)

a)majú trvalý pobyt v meste Turčianske Teplice,
b)dieťa, na ktoré žiadajú príspevok, má obvykly pobyt na území mesta Turčianske Teplice a
zdržiavalo sa na 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.
(4)
Oprávnený žiadateľ, ktorý spĺňa podmienky ods. 3 tohto článku, predloží prostredníctvom
MsÚ, odboru správneho a sociálneho žiadosť a potrebné doklady, ktoré budú zaručovať, že rodinné
a sociálne pomery sa upravia tak, aby sa o dieťa do jedného roka od umiestnenia do
detského
domova mohol žiadateľ osobne starať. MsÚ, odbor správny a sociálny prešetrí celkovú situáciu
žiadateľa v spolupráci s orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a detským
domovom a odstúpi žiadosť k rokovaniu sociálno-zdravotnej komisií.
(5)
Na návrh sociálno-zdravotnej komisie a rozhodnutia primátora mesta, mesto Turčianske
Teplice uzavrie zmluvu so žiadateľom.
(6)
Mesto Turčianske Teplice na základe zmluvy, v ktorej budú upravené podmienky jej
plnenia, poskytne schválený finančný príspevok.
(7)
Príspevok na úpravu rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych pomerov sa
poskytne najmä na úhradu (jednotlivé položky, ale aj kombinácia položiek):
a) nájomného, vrátane dlhu na nájomnom
b) služieb spojených s bývaním, vrátane dlhu
c) nákladov spojených so zdravotným stavom
d) základné vybavenie domácnosti, vrátane opráv základného vybavenia domácnosti
e) opravy strechy, rozvodov elektrickej energie, vody a plynu, ktoré sú príslušenstvom
rodinného domu, ktorý sa používa na trvalé bývanie
f) príspevok na zabezpečenie výchovy a výživy dieťaťa.
(8)
Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančného príspevku alebo použije tento finančný
príspevok na iný účel ako bol určený v tejto zmluve uvedený, je povinný finančný príspevok vrátiť
na účet obce, najneskôr do 15 dní po termíne stanovenom na zúčtovanie.
AK

NIE JE MOŽNÉ ALEBO ÚČELNÉ POUŽIŤ FINANČNÉ PROSTRIEDKY NA ÚPRAVU A OBNOVU
RODINNÝCH POMEROV RODIČOV DIEŤAŤA ALEBO OSÔB, KTORÉ SA OSOBNE STARAJÚ O DIEŤA
VRÁTANE BYTOVÝCH A SOCIÁLNYCH POMEROV MÔŽE NA NÁVRH SOCIÁLNO-ZDRAVOTNEJ KOMISIE
ROZHODNÚŤ UZNESENÍM O VYUŽITÍ
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TURČIANSKE TEPLICE
FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA VYHĽADÁVANIE FYZICKEJ OSOBY, KTOREJ MÔŽE DIEŤA ZVERIŤ DO
OSOBNEJ STAROSTLIVOSTI.

(9)

ČLÁNOK IV.
POSTUP PRI POSKYTOVANÍ PRÍSPEVKU NA TVORBU ÚSPOR
(1)Ak sa do jedného roka od umiestnenia dieťaťa do detského domova
pomery

neupravili rodinné

DIEŤAŤA ALEBO SA NEOBNOVILI RODINNÉ POMERY DIEŤAŤA ANI POUŽITÍM FINANČNÝCH
PROSTRIEDKOV PODĽA

predošleho 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, mesto poskytne dieťaťu schválenú finančnú čiastku definovanú v článku III ods. 1
ako príspevok na tvorbu úspor.
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 VO VŠETKÝCH DETSKÝCH
DOMOVOCH A DETSKÝCH DOMOVOCH PRE MALOLETÝCH BEZ SPRIEVODU ZRIADENÝMI URČENÝMI
ORGÁNMI SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY A SOCIÁLNEJ KURATELY ZA UPLYNULÝ ROK, A TO ZA KAŽDÝ
ZAČATÝ KALENDÁRNY MESIAC, POČAS KTORÉHO JE DIEŤAŤU POSKYTOVANÁ STAROSTLIVOSŤ
V DETSKOM DOMOVE.
PRESNÁ SUMA NA AKTUÁLNY ROK BUDE KAŽDOROČNE STANOVENÁ ÚSTREDÍM PRÁCE,
SOCIÁLNYCH VECÍ
A RODINY SR.
(2)

(3)

MESTO

POUKAZUJE PRÍSPEVOK NA TVORBU ÚSPOR MESAČNE NA OSOBNÝ ÚČET DIEŤAŤA,
KTORÝ ZALOŽÍ A VEDIE DIEŤAŤU DETSKÝ DOMOV, V KTOROM JE DIEŤA UMIESTNENÉ.

(4)

NA NAKLADANIE S PROSTRIEDKAMI NA ÚČTE DIEŤAŤA JE POTREBNÝ SÚHLAS SÚDU.
TRETIA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
FINANČNE PODPOROVAŤ ÚPRAVU A OBNOVU RODINNÝCH POMEROV DIEŤAŤA,
POSKYTOVAŤ PRÍSPEVOK NA TVORBU ÚSPOR DIEŤAŤA V ZMYSLE VZN SA VZŤAHUJE NA PRÍPADY, KEĎ
BOLO DIEŤA UMIESTNENÉ DO DETSKÉHO DOMOVA NA ZÁKLADE PRAVOPLATNÉHO ROZHODNUTIA SÚDU
O NARIADENÍ ÚSTAVNEJ STAROSTLIVOSTI PO 31.DECEMBRI 2005.

(1)

POVINNOSŤ

MESTO TURČIANSKE TEPLICE

SI VYHRADZUJE PRÁVO NA KONTROLU VYUŽITIA NÍM
POSKYTNUTÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV.

(2)

(3)MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TURČIANSKE TEPLICE SA NA TOMTO VŠEOBECNOM ZÁVÄZNOM
NARIADENÍ, KTORÝM SA URČUJE POSTUP PRI POSKYTOVANÍ FINANČNÝCH PRÍSPEVKOM MESTOM
TURČIANSKE TEPLICE
NA VYKONÁVANIE
OPATRENÍ SOCIÁLNOPRÁVNEJ
OCHRANY
SOCIÁLNEJ
KURATELY
UZNIESLO
DŇA
11. MÁJA 2006 POD ČÍSLOM UZNESENIA
DETÍ
417/2006.
(4)

TOTO

NADOBÚDA

VŠEOBECNÉ
ÚČINNOSŤ DŇOM

ZÁVÄZNÉ
NARIADENIE
26. MÁJA 2006.

MESTA

TURČIANSKE

TEPLICE

V TURČIANSKYCH TEPLICIACH DŇA 12. MÁJA 2006

ING. JOZEF

TURČÁNY
primátor mesta

