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Obec Helcmanovce na základe ust. § 6 ods. 1 v spojení s § 11 ods.4 písm.g) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s čl.68 Ústavy SR
a v súlade s ust. § 65 ods.4 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v y d á v a toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 01/2017
o spôsobe použitia finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov
dieťaťa
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Účel
§1
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje v súlade s platnou
právnou úpravou, zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 305/2005 Z. z.“), spôsob použitia finančných prostriedkov vyčlenených z rozpočtu
obce Helcmanovce na úpravu a obnovu rodinných pomerov vrátane bytových pomerov
a sociálnych pomerov dieťaťa.
Všeobecné ustanovenia
§2
(1)
Obec Helcmanovce každoročne vyčleňuje z rozpočtu obce finančné prostriedky pre
osobyspĺňajúce podmienky na priznanie finančného príspevku stanovené v zákone č.
305/2005 Z.z. a v tomto nariadení.
(2)
Finančné prostriedky vyčlenené z rozpočtu obce sú určené pre oprávnené subjekty
podľa § 2 tohto nariadenia na úpravu a obnovu rodinných pomerov vrátane bytových
pomerova sociálnych pomerov dieťaťa.
(3)
Ak nie je možné alebo účelné použiť finančné prostriedky na vyššie uvedený účel,
obecmôže vyčlenené finančné prostriedky použiť na vyhľadanie fyzickej osoby, ktorej
možno dieťa zveriť do osobnej starostlivosti a na podporu náhradného rodinného prostredia
pre dieťa.
(4)
Mesačná výška finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov
dieťaťa je najmenej jedna dvanástina z 10% sumy vypočítanej z výšky preukázaných
skutočných nákladov, najviac vo výške priemerných bežných výdavkov na každé dieťa,
ktoré sa určia výškou priemerných bežných výdavkov na každé miesto podľa plánu
zabezpečenia
vykonávania rozhodnutí súdu, ktoré sa určia výškou priemerných bežných výdavkov na
každé miesto vo všetkých detských domovoch a detských domovoch pre maloletých bez
sprievodu zriadených určenými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
za predchádzajúci kalendárny rok, a to za každý aj začatý kalendárny mesiac, počas ktorého
je dieťaťu poskytovaná starostlivosť v detskom domove.
(5)
Ak sa do jedného roka od umiestnenia dieťaťa do detského domova neupravili alebo
neobnovili rodinné pomery dieťaťa a obec:

a) nevyčlenila zo svojho rozpočtu prostriedky na úpravu alebo obnovu rodinných
pomerovdieťaťa podľa § 65 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. alebo nepoužila vyčlenené
finančné prostriedky podľa § 65 ods. 2 zákona č. 305/2005 Z. z. a
b) preukázateľne počas najmenej jedného roka pred umiestnením dieťaťa do detského
domova nevykonávala pre fyzické osoby podľa § 2 ods. 1 tohto nariadenia niektoré
z
opatrení podľa § 10 ods. 1 písm. a) a b) alebo § 11 ods. 1 zák. č. 305/2005 Z. z.
zodpovedajúce závažnosti výchovných problémov alebo rodinných problémov a situácii
dieťaťa a jeho rodiny mesačnú výšku finančných prostriedkov určenú podľa § 4 ods. 4 tohto
nariadenia
poskytuje obec dieťaťu na uľahčenie a podporu budúceho osamostatnenia
sapríspevok na tvorbu úspor (ďalej len „príspevok na tvorbu úspor“).

Subjekty oprávnené žiadať o finančné prostriedky
§3
Oprávnenými žiadateľmi o finančné prostriedky na úpravu a obnovu rodinných pomerov sú
rodičia dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa ak
a) sú obyvateľmi obce, t. j. majú na území obce trvalý pobyt v zmysle osobitných
predpisov,
b) dieťa má na území obce obvyklý pobyt (v súlade s § 2 písm. a bod. 1 zákona č.
305/2005
Z. z. sa ním rozumie trvalý pobyt, prechodný pobyt, povolenie na trvalý pobyt,
tolerovaný
pobyt podľa osobitných predpisov)
c) dieťa sa preukázateľne zdržiavalo na území obce najmenej jeden rok pred
umiestnením do
detského domova na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti a
d) rodič dieťaťa, resp. osoba, ktorá sa o dieťa osobne stará, majú záujem o úpravu
a obnovu
rodinných pomerov, vrátane bytových pomerov.
Poskytovanie finančných prostriedkov
§4
(1)
O poskytnutí finančných prostriedkov rozhoduje starosta obce Helcmanovce na
základe
písomnej žiadosti subjektu oprávneného žiadať o poskytnutie finančných
prostriedkov podľa §3
tohto nariadenia.
(2)

Písomná žiadosť musí obsahovať:
a) údaje o žiadateľovi (meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt),
b) meno, priezvisko, dátum narodenia a údaj o pobyte dieťaťa,
c)vyhlásenie žiadateľa, že má záujem o nápravu a obnovu rodinných pomerov

vrátane
bytových a sociálnych pomerov dieťaťa,

d) čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že dieťa sa zdržiavalo na území obce najmenej
jeden rok pred jeho umiestnením v detskom domove,
e) rozhodnutie súdu o umiestnení dieťaťa do detského domova,
f) potvrdenie o umiestnení dieťaťa v detskom domove,
g) spôsob použitia finančných prostriedkov.
Súčasťou žiadosti sú doklady preukazujúce tvrdené skutočnosti a spôsob použitia
finančných prostriedkov.
(3)
Písomnú žiadosť je potrebné podať najneskôr do jedného roka od umiestnenia
dieťaťa
v detskom domove osobne alebo poštou na adresu Obecného
úradu
v Helcmanovciach.
(4)
O poskytnutí finančných prostriedkov na základe žiadosti oprávnených osôb
rozhoduje
starosta obce do 30 dní od doručenia žiadosti.
(5)

Priznané finančné prostriedky sa poskytnú do 10 dní od právoplatnosti rozhodnutia
o poskytnutí finančných prostriedkov.

(6)

Orgány obce sú oprávnené kontrolovať nakladanie s poskytnutými finančnými
prostriedkami.
Spoločné a prechodné ustanovenia
§5

Na právne vzťahy upravené týmto nariadením sa vzťahuje právna úprava zákona č. 305/2005
Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné
Helcmanovce dňa ...................... uznesením číslo ...................

zastupiteľstvo obce

Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce Helcmanovce dňa 01.02.2017 na
uplatnenie pripomienok k návrhu.
Toto VZN bolo schválené na .... zasadnutí obecného zastupiteľstva Obce Helcmanovce dňa
............., po schválení vyvesené dňa ................. a nadobúda účinnosť 15-tym dňom po
zverejnení na úradnej tabuli Obce Helcmanovce t.j. dňa .............

V Helcmanovciach, dňa .......................

__________________________

Mgr.Blanka
Vargová
starosta obce

