Obec Jablonové v zmysle čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky vo veciach územnej
samosprávy, na základe § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona c. 369/1990 Zb.
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na § 75 zákona c. 305/2005
Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonové č. 3/2009, ktorým sa upravujú
podmienky a postup pri poskytovaní finančných príspevkov z rozpočtu Obce Jablonové
na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
§1
Základné ustanovenia
Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonové (ďalej len VZN) upravuje
podmienky poskytovania finančných príspevkov, a to :
a/ príspevku na dopravu do detského domova,
b/ príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa,
c/ príspevku na tvorbu úspor dieťaťa,
d/ príspevku akreditovanému subjektu a právnickej alebo fyzickej osobe , ktorá vykonáva
opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z.z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.
§2
Postup a podmienky pri poskytovaní príspevku na dopravu do detského domova
1/ 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, môže obec Jablonové poskytnúť príspevok na dopravu do detského
domova, v ktorom je dieťa umiestnené, na základe písomnej žiadosti.
2/ Oprávneným žiadateľom príspevku podľa ods. 1 tohto § sú rodičia dieťaťa alebo osoba,
ktorá sa osobne stará o dieťa a spĺňajú tieto podmienky:
a/ majú trvalý pobyt v obci Jablonové,
b/ prejavujú skutočný záujem o úpravu vzťahov a zachovanie vzťahov s dieťaťom a ak
vynaložili primerané úsilie na úpravu svojich rodinných pomerov, bytových pomerov
a sociálnych pomerov tak, aby sa mohli osobne starať o dieťa, čo doložia dokladom
od orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately resp. 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 (zákona o životnom minime),
nepresiahnu hranicu životného minima stanovenú zákonom za obdobie 6 mesiacov
pred podaním žiadosti,
d/ predložia písomný doklad z detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené, o
dohode a odporučenom rozsahu návštev dieťaťa.

3/ Za príjem na účely určenia súm životného minima sa nepovažujú:
a/ jednorazové štátne sociálne dávky poskytnuté podľa osobitných predpisov/1,
b/ peňažné príspevky občanov s ťažkým zdravotným postihnutím na kompenzáciu
sociálnych dôsledkov ich ťažkého zdravotného postihnutia okrem príspevku
za opatrovanie, ak osobitný predpis neustanovuje inak/2,
c/ zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
d/ jednorazová dávka v hmotnej núdzi,
e/ štipendiá,
f/ jednorazový príspevok podľa osobitného predpisu,
g/ príspevok na stravu podľa osobitného predpisu,
h/ resocializačný príspevok podľa osobitného predpisu.
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 starosta obce.
5/ Žiadosť o poskytnutie príspevku na dopravu do detského domova podáva žiadateľ na
Obecný úrad Jablonové. Súčasťou žiadosti sú doklady uvedené v ods.2 tohto §.
6/ Príspevok sa poskytne oprávnenému žiadateľovi zálohovo max. do výšky cestovného
lístku pre aktuálny počet osôb, maximálne 2 osoby z Jablonového do sídla detského domova,
v ktorom je dieťa umiestnené.
7/ Lehota na vybavenie žiadosti je jeden kalendárny mesiac.
8/ Žiadateľ je povinný do 15 dní po vykonaní návštevy vyúčtovať na Obecnom úrade
Jablonové skutočný výdavok za cestovné náklady. Žiadateľ zároveň predloží potvrdenie
z detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené, o uskutočnení návštevy dieťaťa.
9/ Rozdiel medzi zálohou a skutočným výdavkom je žiadateľ povinný pri vyúčtovaní vrátiť
do pokladne Obecného úradu Jablonové.
10/ Ďalší príspevok na dopravu možno rodičom dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne
stará o dieťa, poskytnúť až po zúčtovaní zálohovo poskytnutého príspevku na dopravu.
11/ Oprávnený žiadateľ môže požiadať obec o poskytnutie príspevku na dopravu do
detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené, maximálne raz štvrťročne.
12/ Príspevok na dopravu sa poskytne oprávnenému žiadateľovi max. do výšky 35,00 Eur
ročne.
13/ Ak sa zistí, že poskytnutý príspevok nebol použitý na určený účel, obec žiadateľovi
ďalší príspevok neposkytne. Oprávnený žiadateľ môže opätovne požiadať o príspevok
na dopravu do detského domova najskôr až po uplynutí 6 mesiacov od zistenia, že
príspevok nebol použitý na určený účel.
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§3
Postup pri poskytovaní príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov
dieťaťa, výška spôsob použitia príspevku
1/ Na úpravu a obnovu rodinných, bytových a sociálnych pomerov dieťaťa vyčlení obec 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 najmenej 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 sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za predchádzajúci rok.
3/ Oprávneným žiadateľom príspevku podľa ods. 1 tohto § sú rodičia dieťaťa alebo osoba,
ktorá sa osobne stará o dieťa a spĺňajú tieto podmienky:
a/ majú trvalý pobyt v obci Jablonové,
b/ dieťa, na ktoré žiadajú príspevok, má obvyklý pobyt na území obce Jablonové a zdržiavalo
sa na jeho 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, čo doložia dokladom od orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately resp. detského domova , v ktorom je dieťa umiestnené.
4/ Finančný príspevok na úpravu a obnovu rodinných, bytových a sociálnych pomerov
dieťaťa poskytne Obec Jablonové oprávneným osobám na:
a) skvalitnenie bývania a na vybavenie domácnosti, t.j. na kúpu alebo obnovu základného
vybavenia domácnosti ( posteľ, stôl, stolička, skriňa, vykurovacie teleso, sporák,
chladnička, práčka), ak nie sú súčasťou vybavenia domácnosti (podľa § 39 zák. č.
195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci).
b) opravu strechy, fasády, vymaľovanie a vyčistenie interiérov, na dezinfekciu a deratizáciu
obytných priestorov
c) opravy elektrických rozvodov, rozvodov vody a plynu, ktoré sú príslušenstvom rodinného
domu, ktorý oprávnený žiadateľ užíva na trvalé bývanie.
d) poplatky spojené s nákladmi na vzdelanie (rekvalifikáciu, kurz a pod.), ak oprávnený
žiadateľ má záujem zapojiť sa do pracovného procesu, resp. zlepšiť si možnosti
zamestnania.
e) poplatky spojené s liečbou závislostí od alkoholu a iných návykových látok i na poplatky
za pobyt v zdravotníckom zariadení, na úhradu zvýšených nákladov na lieky, resp.
cestovné.
5/ Žiadosť o poskytnutie príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane
bytových a sociálnych pomerov podáva žiadateľ na OcÚ vo forme projektu.
6/ Predložený projekt musí zaručovať, že rodinné pomery žiadateľa sa upravia tak, aby
do 1 roka od umiestnenia dieťaťa do detského domova, mohol žiadateľ osobne vykonávať
starostlivosť o dieťa v rodinnom prostredí.
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7/ O poskytnutí príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov dieťaťa alebo
osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa na základe projektu predloženého oprávneným
žiadateľom rozhodne starosta Obce Jablonové po prerokovaní projektu v obecnom
zastupiteľstve a na základe jeho uznesenia.
8/ Obec Jablonové poskytne schválenú finančnú čiastku na základe uzatvorenej
zmluvy s oprávneným žiadateľom, ktorá musí obsahovať:
a) predmet a účel použitia príspevku
b) spôsob poskytnutia príspevku
c) podmienky kontroly čerpania príspevku
d) lehotu na vyčerpanie príspevku na dokončenie projektu
e) termín zúčtovania príspevku
f) zdokladovanie použitých finančných prostriedkov
g) sankcie v prípade nedodržania zmluvou stanovených podmienok atď.
9/ Príjemca je povinný poskytnutú finančnú čiastku vyúčtovať bezodkladne po jej vyčerpaní,
najneskôr však k termínu uvedenému v zmluve. V zúčtovaní uvedie nevyhnutné
identifikačné údaje a zdokladuje použitie finančných prostriedkov.
10/ Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančného príspevku alebo použije tento finančný
príspevok na iný účel ako bolo uvedené v zmluve, je povinný finančný príspevok vrátiť na
účet obce, najneskôr do 15 dní po termíne stanovenom na zúčtovanie. Opätovné požiadanie o
príspevok v tomto prípade je možné až po uplynutí 6 mesiacov od zániku platnosti pôvodnej
zmluvy.
11/ Účelné využitie finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných, bytových
a sociálnych pomerov dieťaťa oprávneným žiadateľom resp. realizáciu schváleného projektu
(zámeru) priebežne kontroluje kontrolór OZ, najmenej však jedenkrát za mesiac.
12/ Ak oprávnený žiadateľ do 1/2 roka od umiestnenia dieťaťa do detského domova nepredloží
projekt na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych pomerov
alebo predložený projekt svojou kvalitou nespĺňa podmienky na skvalitnenie rodinných,
bytových alebo sociálnych pomerov môže starosta obce na základe odporúčania obecného
zastupiteľstva rozhodnúť, že vyčlenené finančné prostriedky budú použité na vyhľadávanie
fyzickej osoby, ktorej sa môže dieťa zveriť do osobnej starostlivosti.
§4
Postup pri poskytovaní príspevku na tvorbu úspor dieťaťa
1/ Ak sa do jedného roka od umiestnenia dieťaťa do detského domova neupravili rodinné
pomery dieťaťa alebo sa neobnovili rodinné pomery dieťaťa ani použitím finančných
prostriedkov podľa § 3 tohto VZN 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 poskytne dieťaťu príspevok na tvorbu úspor.
2/ Mesačná výška finančných prostriedkov na tvorbu úspor dieťaťa je najmenej 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 zriadených určenými orgánmi
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za predchádzajúci rok, a to za každý
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začatý kalendárny mesiac, počas ktorého je dieťaťu poskytovaná starostlivosť v detskom
domove.
3/ Dieťaťu, ktoré sa zdržiava so súhlasom detského domova mimo detského domova z
dôvodu návštevy rodičov alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, poskytne obec
príspevok na tvorbu úspor dieťaťa v príslušnom mesiaci do výšky, ktorá zodpovedá
obdobiu, počas ktorého je dieťaťu poskytovaná starostlivosť v detskom domove.
4/ Obec poukáže príspevok na tvorbu úspor mesačne na osobný účet dieťaťa, ktorý založí a
vedie dieťaťu obec. Náklady na založenie a vedenie účtu znáša obec.
5/ Prostriedky môžu byť použité na
a) priamu úhradu zabezpečenia bývania po ukončení pobytu dieťaťa v DD formou kúpy
domu, bytu, resp. úhrady nájmu
b) na priamu úhradu splátok dlhov na rodinnom dome,(/byte), v ktorom bude dieťa po
ukončení pobytu v DD bývať. Jedná sa o dlhy voči elektrárňam, plynárňam, vodárňam, obci.
6/ Na úhradu vyšších výdavkov z účtu úspor je potrebný súhlas súdu v súlade s § 64 ods.6
zákona 305/2005 Z.z. o sociálnej ochrane detí a sociálnej kuratele.
7/ Na poskytnutie príspevku na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v náhradnej starostlivosti
vydá súhlas starosta obce na základe predchádzajúceho prerokovania a schválenia obecným
zastupiteľstvom.
§5
Postup pri poskytovaní príspevku akreditovaným subjektom
a fyzickej osobe alebo právnickej osobe
1/ V zmysle § 88 ods. 3 zákona c. 305/2005 Z.z. môže obec poskytovať akreditovanému
subjektu a fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 71 ods. 1 písm. e/ zákona č.305/2005 Z.z. o
sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele finančný príspevok na vykonávanie opatrení
podľa tohto zákona.
2/ Akreditovaný subjekt, ktorý vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately, môže do 31.októbra predchádzajúceho roka požiada obec o poskytnutie finančného
príspevku na ďalší rozpočtový rok.
3/ O poskytnutí finančného príspevku uvedeného v ods. 1 tohto § a jeho výške, na
nasledujúci rozpočtový rok rozhodne na základe žiadosti predloženej akreditovaným
subjektom obecné zastupiteľstvo po prerokovaní žiadosti v sociálnej komisii obecného
zastupiteľstva, najneskôr do 30. apríla kalendárneho roku.
4/ Žiadosť musí obsahovať:
a/ základné identifikačné údaje o subjekte,
b/ doklad o akreditácii,
c/ popis obsahu činnosti subjektu,
d/ finančný rozpočet činnosti subjektu,
e/ požadovaná výška finančného príspevku,
f/ rozpis zdrojov financovania subjektu.
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5/ Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine v zmysle § 10
zákona c. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, ku ktorým
nie je potrebná akreditácia, môže požiadať o finančný príspevok v zmysle VZN o
podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Jablonové.
§6
Kontrolná činnosť
1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
a/ príslušní zamestnanci OcÚ Jablonové
b/ poslanci obecného zastupiteľstva
c/ hlavný kontrolór obce
2. V prípade poskytnutia finančného príspevku na úpravu a obnovu bytových pomerov si
obec vyhradzuje právo kontroly účelnosti jeho využitia priamo v byte príjemcu.
§7
Sankčný systém
1. Za porušenie ustanovení tohto VZN je možné ukladať pokuty.
2. Právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie môže starosta obce za
porušenie tohto VZN uložiť pokutu do výšky 6.630,00 EUR v zmysle zákona SNR
c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
3. Fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku v zmysle zák. SNR c. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov možno uložiť pokutu do výšky 33,00 EUR.
§8
Spoločné ustanovenia
1/ Povinnosť finančne podporovať úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, poskytovať
príspevok na tvorbu úspor dieťaťa v zmysle tohto VZN sa vzťahuje na prípady, keď bolo
dieťa umiestnené do detského domova na základe právoplatného rozhodnutia súdu
o nariadení ústavnej starostlivosti po 31. decembri 2005.
§9
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo v Jablonovom na svojom
zasadnutí dna 28.8.2009, uznesením číslo 467/08/09 a nadobúda účinnosť dňom schválenia.
Ing. Ondrej Jurčák - starosta
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