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Svidník, dòa: 23.2.2006

Veobecne záväzné nariadenie mesta Svidník èíslo 1/2006
o postupe pri poskytovaní finanèných prostriedkov na úpravu a obnovu
rodinných pomerov dieaa a tvorbu úspor dieaa.
§4
Mestské zastupite¾stvo vo Svidníku v zmysle § 6
Postup pri úprave a obnove rodinných
ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g zákona 369/1990 Zb. o
pomerov dieaa s nariadenou ústavnou
obecnom zriadení v znení neskorích predpisov a
starostlivosou
zákona NR SR è.305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a 1. Na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieaa
doplnení niektorých zákonov vydáva pre územie vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov
vyèlení mesto zo svojho rozpoètu finanèné
mesta Svidník
prostriedky, ktoré budú pouité na úpravu a obnovu
Veobecne záväzné nariadenie è.1/2006 o rodinných pomerov v rodine dieaa, ktoré je
postupe
pri poskytovaní finanèných umiestnené v detskom domove.
prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných 2. Mesaèná výka finanèných prostriedkov na
úpravu a obnovu rodinných pomerov dieaa je
pomerov dieaa a tvorbu úspor dieaa.
jedna dvanástina z 10% sumy vypoèítanej z výky
preukázaných skutoèných nákladov, najviac vo
§1
výke priemerných bených výdavkov na kadé
Úvodné ustanovenia
Toto veobecne záväzné nariadenie upravuje diea, ktoré sa urèia výkou priemerných bených
podmienky poskytovania finanèných prostriedkov výdavkov na kadé diea vo vetkých detských
na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieaa a domovoch a detských domovoch pre maloletých
príspevku na tvorbu úspor dieaa pod¾a zákona bez sprievodu zriadených urèenými orgánmi
è. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých za uplynulý rok a to za kadý zaèatý kalendárny
mesiac, poèas ktorého je dieau poskytovaná
zákonov.
starostlivos v detskom domove.
3. Oprávnenú rodinu, v ktorej bude mesto Svidník
§2
spolupôsobi pri úprave a obnove rodinných
Vymedzenie základných pojmov
1. Sociálnoprávna ochrana detí je súbor opatrení na pomerov dieaa tvoria rodièia alebo osoba, ktorá
sa osobne stará o diea, a diea s nariadenou
zabezpeèenie :
a/ ochrany dieaa,ktorá je nevyhnutná pre jeho ústavnou starostlivosou. Èlenovia rodiny musia
blaho a ktorá repektuje jeho najlepí záujem pod¾a spåòa tieto podmienky:
a/ rodièia alebo osoba, ktorá sa osobne stará o
medzinárodného dohovoru,
b/výchovy a vestranného vývinu dieaa v jeho diea, majú trvalý pobyt na území mesta Svidník
b/diea, ktoré je umiestnené v detskom domove ,
prirodzenom rodinnom prostredí,
c/náhradného prostredia dieaa, ktoré nemôe by má obvyklý pobyt na území mesta Svidník a
najmenej jeden rok pred umiestnením do detského
vychovávané vo vlastnej rodine.
2. Sociálna kuratela je súbor opatrení na odstránenie, domova sa zdriavalo na území mesta Svidník
zmiernenie a zamedzenie prehlbovania alebo c/rodièia alebo osoba, ktorá sa osobne stará o diea,
opakovania porúch psychického vývinu, fyzického majú skutoèný záujem o úpravu a obnovu
vývinu a sociálneho vývinu dieaa a plnoletej rodinných pomerov.
fyzickej osoby a poskytovanie pomoci v závislosti
od závanosti poruchy a situácie, v ktorej sa 4.Návrh výky a úèel pouitia finanèných
prostriedkov urèených na úpravu a obnovu
nachádza diea alebo plnoletá fyzická osoba.
3.Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej rodinných pomerov pripraví odbor sociálny,
zdravotný, podnikate¾skej èinnosti a obchodu MsÚ
kurately vykonávajú:
a/orgány tátnej správy(ministerstvo PSVaR, na základe iadosti zákonného zástupcu dieaa.
Ústredie PSVaR, Úrad PSVaR, Centrum pre iados zákonného zástupcu musí obsahova:
- meno a priezvisko iadate¾a/oprávnený rodiè
medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládee),
alebo oprávnená osoba/
b/obec
-meno a priezvisko dieaa
c/vyí územný celok
-rozhodnutie o nariadení ústavnej starostlivosti
d/akreditovaný subjekt
e/právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá -potvrdenie o umiestnení dieaa v detskom
vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a domove
-úèel a formu pouitia schválených finanèných
sociálnej kurately.
prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných
pomerov dieaa.
§3
Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 5. Odbor sociálny, zdravotný, podnikate¾skej
èinnosti a obchodu MsÚ preverí sociálnu situáciu
a sociálnej kurately v pôsobností obce
1.Mesto Svidník si vyèlení v rozpoète finanèné v rodine a zistí, aké opatrenia je nevyhnutné vykona
prostriedky na úpravu a obnovu rodinných vo vzahu k dieau a ïalím èlenom rodiny na
pomerov dieaa vrátane bytových a sociálnych dosiahnutie úpravy a obnovy rodinných pomerov.
Pri zistení opodstatnenosti iadosti primátor mesta
pomerov - § 4.
2.Mesto Svidník poskytne dieau príspevok na vydá rozhodnutie o poskytnutí finanèných
prostriedkov najviac do výky stanovenej v §4
tvorbu úspor - §5.
ods.2.
6. Za správnos vyuètovania finanèných
prostriedkov pouitých na obnovu a úpravu
rodinných pomerov dieaa zodpovedá urèený
zamestnanec odboru.

§5
Postup pri poskytovaní príspevku na tvorbu
úspor dieau
1. Ak sa do jedného roka od umiestnenia dieaa
do detského domova neupravili rodinné pomery
dieaa alebo sa neobnovili rodinné pomery dieaa
ani pouitím finanèných prostriedkov pod¾a § 4
tak, aby rodièia alebo osoba, ktorá sa osobne stará
o diea, mohli osobne vykonáva starostlivos o
diea alebo diea nebolo umiestnené do náhradného
rodinného prostredia, mesto poskytuje dieau
príspevok na tvorbu úspor.
2. Mesaèná výka finanèných prostriedkov na
tvorbu úspor dieaa je jedna dvanástina z 10%
sumy vypoèítanej z výky preukázaných
skutoèných nákladov, najviac vo výke
priemerných bených výdavkov na kadé
diea,ktoré sa urèia výkou priemerných bených
výdavkov na kadé diea vo vetkých detských
domovoch a detských domovoch pre maloletých
bez sprievodu zriadených urèenými orgánmi
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
za uplynulý rok a to za kadý zaèatý kalendárny
mesiac, poèas ktorého je dieau poskytovaná
starostlivos v detskom domove.
3. Mesto poukáe príspevok na tvorbu úspor
mesaène na osobný úèet dieaa, ktorý zaloí a
vedie dieau detský domov, v ktorom je diea
umiestnené. Na nakladanie s prostriedkami na úète
dieaa je potrebný súhlas súdu.
4. O poskytnutí príspevku na tvorbu úspor dieau,
ktoré je umiestnené v detskom domove rozhodne
mesto Svidník pred uplynutím jedného roka od
zahájenia úpravy a obnovy rodinných pomerov
dieaa, ak situácia v rodine nenasvedèuje, e tieto
finanèné prostriedky boli úèelne vyuité. Návrh
na poskytovanie príspevku na tvorbu úspor
predloí odbor a následne vydá primátor mesta
rozhodnutie o výke a spôsobe poukazovania
finanèného príspevku na osobný úèet dieaa v
spolupráci s detským domovom, v ktorom je diea
umiestnené.
§6
Závereèné ustanovenie
Povinnos poskytova finanèné prostriedky v
zmysle tohto VZN sa vzahuje len na prípady,
keï je diea umiestnené do detského domova na
základe právoplatného rozhodnutia súdu o
nariadení ústavnej starostlivosti po 31.12.2005
§7
Úèinnos
1. Na tomto veobecne záväznom nariadení sa
uznieslo Mestské zastupite¾stvo vo Svidníku
uznesením èíslo 22 zo dòa 23.02.2006.
2. Toto veobecne záväzné nariadenie mesta
Svidník, v zmysle
§-u 6 zákona SNR èíslo
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorích
predpisov bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta
od 24.2.2006 do 10.3.2006 a nadobúda úèinnos
dòom 13.3.2006.
Ing.Michal Bartko v.r.
primátor mesta

