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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
§1
Základné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len "VZN") upravuje podmienky poskytovania
finančných prostriedkov na tvorbu úspor dieťaťu podľa zákona č.305/2005 Z. Z. o sociálno-právnej
ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§2
Výklad pojmov
1. Sociálno-právna 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 zamedzenie prehlbovania
alebo opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa a
plnoletej fyzickej osoby a poskytovanie pomoci v závislosti od závažnosti poruchy a situácie, v
ktorej sa nachádza dieťa alebo plnoletá fyzická osoba.
3. Opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávajú:
a) orgány štátnej správy (Ministerstvo PSVaR, Ústredie PSVaR, ÚPSVaR, Centrum pre
medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže),
b) obec,
c) vyšší územný celok,
d) akreditovaný subjekt,
e) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálno-právnej ochrany
detí a sociálnej kurately.
§3
Výkon opatrení sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately
v pôsobnosti obce
1. Obec Podlužany poskytne dieťaťu príspevok na tvorbu úspor v zmysle ustanovení Článku 4
tohto VZN.
§4
Postup pri poskytovaní príspevku na tvorbu úspor dieťaťu
1. Ak sa do jedného roka od umiestnenia dieťaťa do detského domova neupravili rodinné
pomery dieťaťa alebo sa neobnovili rodinné pomery dieťaťa 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 finančných prostriedkov na tvorbu úspor dieťaťa je 1/12 (slovom „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 a detských domovoch pre maloletých
bez sprievodu zriadených určenými orgánmi sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately za
uplynutý rok a to za každý začatý kalendárny mesiac, počas ktorého je dieťaťu poskytovaná
starostlivosť v detskom domove.
3. Obec poukáže príspevok na tvorbu úspor mesačne na osobný účet dieťaťa, ktorý založí a
vedie dieťaťu detský domov, v ktorom je dieťa umiestnené. Na nakladanie s prostriedkami na účte
dieťaťa je potrebný súhlas súdu.
4. O poskytnutí príspevku na tvorbu úspor dieťaťu umiestnenému v detskom domove rozhodne
obecné zastupiteľstvo v Podlužanoch, po odporúčaní sociálnou komisiou, uznesením.
§6
Záverečné ustanovenie
1. Povinnosť poskytovať finančné prostriedky v zmysle tohto VZN obce sa vzťahuje len na
prípady, keď je dieťa umiestnené do detského domova na základe právoplatného rozhodnutia súdu
o nariadení ústavnej starostlivosti po 31. decembri 2005.
§7
Účinnosť
1. Toto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo v Podlužanoch na svojom zasadnutí
dňa ...................... uznesením č. ...............................
2. Toto VZN obce Podlužany o poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratelynadobúda účinnosť dňom ......................

Ing. Pavel Miksa
starosta obce

