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Obec Mojmírovce (ďalej len „obec“) na základe ustanovení § 4 ods. 3 písm. g), § 6 a §
11,ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov, v nadväznosti na § 75 a v súlade s § 64 ods. 2 o určení podmienok a formy
poskytovania finančného príspevku na dopravu a § 65 ods. 4 o spôsobe použitia vyčlenených
finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, zákona č. 305/2005
Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších zmien
a doplnkov (ďalej len „zákon č. 305/2005“),
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:
Článok 1
Účel všeobecne záväzného nariadenia a definovanie foriem pomoci
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje sociálnoprávnu ochranu detí na zabezpečenie
predchádzania vzniku krízových situácií v rodine, ochrany práv a právom chránených
záujmov detí a formu príspevku:
a) na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa vrátane bytových a sociálnych
pomerov dieťaťa,
b) na dopravu rodičom dieťaťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím
súdu a umiestnené do detského domova alebo krízového zariadenia,
c) na tvorbu úspor.
Článok 2
Postup pri poskytovaní príspevku na úpravu rodinných pomerov rodičov dieťaťa alebo
osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa
1.

2.

3.

4.

5.

Na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa vrátane bytových pomerov a sociálnych
pomerov vo forme príspevku vyčlení obec zo svojho rozpočtu finančné prostriedky za
každý začatý kalendárny mesiac, max. na obdobie jedného roka, počas ktorého je dieťaťu
poskytovaná starostlivosť v zariadení v súlade s § 65 ods. 1 a §75 ods. 1 písm. c) bod 3
zákona č. 305/2005.
Mesačná výška finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa
je jedna dvanástina z 10% sumy vypočítanej z výšky preukázaných nákladov, najviac vo
výške priemerných bežných výdavkov na každé miesto podľa zabezpečenia vykonávania
rozhodnutia súdu, ktoré sa určia výškou priemerných bežných výdavkov na každé miesto
vo všetkých detských domovoch a v detských domovoch pre maloletých bez sprievodu
zriadených orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za predchádzajúci
kalendárny rok.
Oprávneným žiadateľom príspevku podľa čl.2, ods. 1 sú rodičia dieťaťa alebo osoba,
ktorá sa osobne stará o dieťa a spĺňajú tieto podmienky:
a) majú trvalý pobyt v obci,
b) dieťa, na ktoré žiadajú príspevok má obvyklý pobyt na území obce a zdržiavalo sa na
jeho území najmenej jeden rok pred umiestnením do zariadenia na základe
rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti,
c) majú skutočný záujem o úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových
a sociálnych pomerov.
Oprávnený žiadateľ predloží obci žiadosť, vypracovanú v spolupráci s pracovníkmi
obce, zodpovednými za oblasť sociálnych vecí, o poskytnutie príspevku na úpravu
a obnovu rodinných pomerov vrátane bytových a sociálnych pomerov na základe plánu
práce s rodinou, v ktorom budú určené kroky na dosiahnutie cieľa podľa ods.1. čl. 2.
Zodpovední pracovníci obce za oblasť sociálnych vecí preveria šetrením sociálnu situáciu
v rodine a zistia, aké opatrenia je nevyhnutné vykonať vo vzťahu k dieťaťu a ďalším

členom rodiny na dosiahnutie úpravy a obnovy rodinných pomerov a či je obnova
pomerov zrealizovateľná.
6. Plán práce s rodinou musí vytvárať predpoklady, že rodinné pomery žiadateľa sa upravia
natoľko, aby sa žiadateľ mohol osobne starať o výchovu dieťaťa v rodinnom prostredí, do
jedného roka od umiestnenia do zariadenia.
7. O poskytnutí príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov dieťaťa alebo
osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa na základe žiadosti, predloženej oprávnenými
žiadateľmi rozhodne Obecné zastupiteľstvo v Mojmírovciach, na základe odporučenia
zodpovednými pracovníkmi za oblasť sociálnych vecí a členov Komisie pre sociálne veci
a rodinu pri Obecnom zastupiteľstve v Mojmírovciach.
8. Obec poskytne celú schválenú finančnú čiastku na základe uzatvorenej zmluvy so
žiadateľom v hotovosti, alebo po častiach, v súlade s potrebami úhrad nákladov
spojených s realizáciou predloženého projektu.
9. Spôsoby čerpania finančného príspevku navrhuje, usmerňuje a kontrolujú zodpovední
pracovníci obce za sociálnu oblasť až do vyčerpania finančnej čiastky schválenej žiadosti
predloženej oprávnenými žiadateľmi. O výške finančného príspevku rozhodne Obecné
zastupiteľstvo v Mojmírovciach, na základe odporučenia zodpovednými pracovníkmi za
oblasť sociálnych vecí a členov Komisie pre sociálne veci a rodinu pri Obecnom
zastupiteľstve v Mojmírovciach.
10. Príjemca je povinný poskytnutú finančnú čiastku zúčtovať bezodkladne po jej vyčerpaní,
najneskôr však k termínu uvedenému v zmluve. V zúčtovaní uvedie nevyhnutné
identifikačné údaje a zdokladuje použitie finančných prostriedkov.
11. 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.
12. Ak nie je možné alebo účelné použiť finančné prostriedky na úpravu a obnovu rodinných
pomerov fyzických osôb podľa ods. 3, ktoré sa osobne starajú o dieťa, môže Obecné
zastupiteľstvo v Mojmírovciach v súlade s § 65 ods. 2 zákona č. 305/2005 uznesením
rozhodnúť o využití finančných prostriedkov na vyhľadanie fyzickej osoby, ktorej môže
dieťa zveriť do osobnej starostlivosti, a na podporu utvorenia náhradného rodinného
prostredia pre dieťa.
Článok 3
Postup pri poskytovaní príspevku na dopravu
1. Podľa § 64 ods. 1 písm. a) a § 75 ods. 1 písm. d) ods. 1 a zákona č. 305/2005
poskytuje obec 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 alebo krízového centra a na
podporu úpravy ich rodinných pomerov príspevok na dopravu do zariadenia, v ktorom je
dieťa umiestnené.
2. Oprávneným žiadateľom príspevku podľa článku 3 ods. 1 sú rodičia dieťaťa alebo osoba,
ktorá sa osobne stará o dieťa a spĺňajú tieto podmienky:
a) majú trvalý pobyt v obci,
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,
c) predložia písomný doklad zo zariadenia, v ktorom je dieťa umiestnené, o povolení
a odporučenom rozsahu návštev dieťaťa a o tom, že zariadenie, ktoré stretnutie
odporučí, vytvorí pre stretnutie podmienky,

3.

4.

5.
6.

7.
8.

d) vzťahuje sa na nich § 2 ods. 1) zákona 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov. Túto
skutočnosť preukážu potvrdením príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,
ktoré predložia oprávnené osoby spolu so žiadosťou o poskytnutie príspevku na
dopravu obci, resp. pracovníkom obce zodpovedným za oblasť sociálnych vecí.
e) vzťahuje sa na nich § 2, 3 zákona 571/2009 o poskytovaní rodičovského príspevku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
f) rozhodnutím príslušného ÚPSVR sú zaradení do evidencie uchádzačov
o zamestnanie v zmysle § 34 NR SR č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení neskorších zákonov.
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 zariadenia vydá na obdobie šiestich mesiacov na základe žiadosti oprávneného
žiadateľa starosta obce.
Príspevok sa poskytuje oprávnenému žiadateľovi na základe návrhu zodpovedných
pracovníkov obce pre oblasť sociálnych vecí maximálne pre dve osoby a najskôr po
uplynutí jedného mesiaca, kedy bol poskytnutý predchádzajúci príspevok:
a. zálohovo do výšky ceny cestovných lístkov (autobusová doprava, vlak) pre
aktuálny počet osôb, maximálne dve osoby z obce Mojmírovce do sídla
zariadenia a späť, v ktorom je dieťa umiestnené, alebo
b. po predložení cestovných lístkov do výšky ceny cestovných lístkov
(autobusová doprava, vlak) pre aktuálny počet osôb, maximálne dve osoby z
obce Mojmírovce do zariadenia a späť, v ktorom je dieťa umiestnené, ak
existujú oprávnené obavy, že by zálohovo poskytnutý finančný príspevok
mohol byť použitý na iný účel, než na aký je príspevok určený.
Lehota na vybavenie žiadosti je jeden kalendárny mesiac.
Žiadateľ je povinný do 15 dní po vykonaní návštevy vyúčtovať skutočný výdavok za
cestovné náklady a predložiť na preplatenie do pokladne Obecného úradu
v Mojmírovciach.
Rozdiel medzi zálohou a skutočným výdavkom v zmysle čl. 3 ods. 4 písm. a) je žiadateľ
povinný pri vyúčtovaní vrátiť do pokladne Obecného úradu Mojmírovce.
Účelnosť poskytnutých príspevkov na dopravu rodičom, alebo osobe ktorá sa osobne
stará o dieťa, alebo fyzickým osobám podľa § 56 ods. 8 zákona č. 305/2005, podľa
ktorého sa dieťa má právo stretávať s prarodičmi, so súrodencami a fyzickými osobami,
ku ktorým má blízky vzťah, posudzujú spoločne orgán sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately, obec, detský domov, krízové centrum, v ktorom je dieťa umiestnené.
Článok 4
Postup pri poskytovaní príspevku na tvorbu úspor

Podľa § 75 ods. 1 písm. d) ods. 4 a podľa § 65 ods. 5) zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších zmien a doplnkov poskytuje obec dieťaťu
na uľahčenie a podporu budúceho osamostatnenia sa príspevok na tvorbu úspor.

1.

Obec poskytne dieťaťu na uľahčenie a podporu budúceho osamostatnenia sa príspevok
na tvorbu úspor ak sa do jedného roka od umiestnenia dieťaťa do detského domova
neupravili rodinné pomery dieťaťa tak, aby sa rodič alebo osoba, ktorá sa o dieťa osobne
stará mohli osobne vykonávať starostlivosť o dieťa alebo dieťa nebolo umiestnené do
náhradného rodinného prostredia, alebo ak obec :
a) nesplnila povinnosť podľa odseku 1 a 2 čl. 2 ods. t.j. vyčlenené finančné prostriedky
z rozpočtu obce nepoužila na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov dieťaťa

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

alebo osoby, ktorá sa osobne o dieťa stará alebo nepoužila vyčlenené finančné
prostriedky podľa ods. 2 §65 zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí
a sociálnej kuratele v znení neskorších zmien a doplnkov t.j. nepoužila vyčlenené
finančné prostriedky na podporu utvorenia náhradného rodinného prostredia pre
dieťa a
b) preukázateľne počas najmenej jedného roka pred umiestnením dieťaťa do detského
domova, nevykonávala pre fyzické osoby podľa čl. 2 ods. 3 niektoré z opatrení
podľa § 10 ods. 1 písm. a) a b) alebo §11 ods. 1 zákona č. 305/2005
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších zmien
a doplnkov, zodpovedajúce závažnosti výchovných problémov alebo rodinných
problémov a situácii dieťaťa a jeho rodiny.
Splnenie povinnosti podľa ods. 1 a 2 čl. 2 v súlade s § 65 ods. 1 zákona č. 305/2005
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele t.j. vyčlenenie finančných
prostriedkov z rozpočtu obce na úpravu a obnovu rodinných pomerov vrátane bytových
a sociálnych pomerov alebo použitie vyčlenených finančných prostriedkov podľa ods.
12) v súlade s 2 § 65 zákona č. 305/2005 na podporu utvorenia náhradného rodinného
prostredia pre dieťa a splnenie podmienky podľa ods. 1. b) t.j preukázateľne počas
najmenej jedného roka pred umiestnením dieťaťa do detského domova vykonávala pre
fyzické podľa ods. 1 § 65 niektoré z opatrení podľa § 10 ods. 1 písm. a) a b) alebo § 11
ods. 1 zodpovedajúce závažnosti výchovných problémov alebo rodinných problémov
a situáciu dieťaťa a jeho rodiny, čo preukazuje obec najmä záznamov evidencii podľa §
75 ods. 1 písm. k) 65 zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej
kuratele v znení neskorších zmien a doplnkov detskému domovu pri tvorbe
individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa. Záver zhodnotenia skutočnosti podľa
prvej vety tvorí súčasť spisovej dokumentácie dieťaťa.
Mesačná výška finančných prostriedkov na tvorbu úspor je jedna dvanástina (1/12) z
10% sumy priemerných bežných výdavkov na každé dieťa vo všetkých detských
domovoch za uplynulý rok. Finančné prostriedky sa poskytujú za každý začatý
kalendárny mesiac, počas ktorého je dieťaťu poskytovaná starostlivosť v detskom
domove.
Obec poukáže príspevok na tvorbu úspor mesačne v sume určenej v odseku 2 na osobný
účet dieťaťa, ktorý založí a vedie dieťaťu detský domov, v ktorom je dieťa umiestnené.
O poskytnutí príspevku na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v náhradnej starostlivosti
rozhodne Obecné zastupiteľstvo v Mojmírovciach uznesením na základe návrhu
zodpovedných pracovníkov obce pre oblasť sociálnych vecí a členov Komisie pre
sociálne veci a rodinu pri Obecnom zastupiteľstve v Mojmírovciach.
Obec uzatvorí zmluvu za účelom tvorby úspor so zariadením, v ktorom je dieťa
umiestnené, na základe písomnej žiadosti obce, adresovanej konkrétnemu zariadeniu.
Zariadenie je povinné po začatí poskytovania príspevku na tvorbu úspor polročne
posielať výpis z osobného účtu dieťaťa obci.
Na nakladanie s finančnými prostriedkami na osobnom účte dieťaťa je potrebný súhlas
súdu a písomné stanovisko obce.
Článok 5
Postup pri poskytovaní príspevkov

1.

2.

Príspevky na úpravu a obnovu rodinných pomerov a na dopravu sa poskytujú na základe
písomnej žiadosti osôb uvedených v článku 2 ods. 3 a článku 3 ods. 2., vypracovanej
v súčinnosti s pracovníkmi obce, pre oblasť sociálnych vecí.
Žiadosť musí obsahovať:
a. Osobné údaje
b. Príjmové pomery

c.
d.
e.
f.

3.
4.

5.

Majetkové pomery
Bytové pomery
Rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti
Potvrdenie príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o tom, že žiadateľ je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi, resp. rodičovského príspevku.

Písomnú žiadosť žiadateľ odovzdá do podateľne obce Mojmírovce, v prípade potreby
pracovníci obce pre oblasť sociálnych vecí vyzvú žiadateľa na doplnenie podania.
Pracovníci obce pre oblasť sociálnych vecí vykonajú prešetrenie opodstatnenosti žiadosti.
Prešetrenie musí obsahovať aj písomné vyjadrenie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately príslušného detského domova, príp. iného akreditovaného subjektu, ak
tento s rodičmi alebo s osobou, ktorá sa stará o dieťa spolupracuje.
Príslušný príspevok prizná Obecné zastupiteľstvo v Mojmírovciach po prerokovaní
žiadosti v Komisii pre sociálne veci a rodinu pri Obecnom zastupiteľstve v
Mojmírovciach.
Článok 6
Všeobecné ustanovenie

1. Obec poskytuje príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov za predpokladu, že
dieťa sa v budúcnosti vráti z detského domova do svojho prirodzeného, domáceho
prostredia, resp. že bude ukončená ústavná starostlivosť rozhodnutím súdu. Návrat
dieťaťa do domáceho prostredia je podmienený bytovými a sociálnymi podmienkami
rodiny a zdravotným stavom dieťaťa, najmä ak zdravotný stav vyžaduje pomoc inej
osoby.
2. Obec poskytuje príspevok na tvorbu úspor (čl. 4 VZN) ak sa do jedného roka od
umiestnenia dieťaťa do detského domova neupravili rodinné pomery dieťaťa (článok 4,
ods. 1.) a zároveň vzniká predpoklad, že dieťa sa po skončení ústavnej starostlivosti
dosiahnutím plnoletosti alebo po dovŕšení 19. roku veku mladého dospelého, ktorému
bola predĺžená ústavná starostlivosť rozhodnutím súdu, osamostatní (v zmysle § 69 ods.
1) zákona č. 27/2009 Z. z. úplné znenie zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. V zmysle § 69 ods. 3, zákona č. 27/2009 Z. z. sa príspevok na uľahčenie osamostatnenia
sa mladého dospelého neposkytuje, ak sa mladému dospelému poskytuje starostlivosť
v domove sociálnych služieb pre deti alebo v domove sociálnych služieb pre dospelých
(zákon č. 447/2008 Z. z.) po skončení ústavnej starostlivosti alebo ak mladý dospelý
nepodal žiadosť o jeho poskytnutie najneskôr v deň svojho odchodu z detského domova
z dôvodu, že sa v čase skončenia výkonu ústavnej starostlivosti podľa § 59 ods. 1 písm. f)
zákona č. 305/2005 zdržiaval bez súhlasu detského domova mimo detského domova.
Článok 7
Záverečné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom schválenia Obecným
zastupiteľstvom Mojmírovce t.j. dňa 07.05.2015 a účinnosť nadobúda 15-tym dňom od
jeho zverejnenia t. j. 06.06.2015
V Mojmírovciach, 21.05.2015

Mgr. Martin Palka, v.r.
starosta obce

