
Všeobecne záväzné nariadenie Obce  Žabokreky nad Nitrou č. 11/2010 
  

o podmienkach poskytovania finančných príspevkov z rozpočtu obce na 

vykonávanie opatrení v oblasti  sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately 

  

 Obecné zastupiteľstvo na základe ustanovení §  6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. 

g)  zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v  znení neskorších  predpisov  a § 

75 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, 

ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov obcou Žabokreky 

nad Nitrou na vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej 

kurately. 

  

PRVÁ ČASŤ 

ZÁKLADNÉ  USTANOVENIE 
 

 Čl. 1 

Účel nariadenia 
  

Týmto VZN sa určujú podmienky poskytovania finančných príspevkov: 

 a)  na dopravu 

 b)  na úpravu a obnovu rodinných pomerov 

 c)  na tvorbu úspor 

 d)  akreditovanému subjektu a fyzickej a právnickej  osobe podľa § 71 ods. 1 písm. 

e) na vykonávanie opatrení  podľa zákona  č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej 

ochrane detí  a sociálnej   kuratele  (ďalej len zákon č. 305/2005 Z. z.). 
  
  

 DRUHÁ ČASŤ 

POSTUP  PRI  POSKYTOVANÍ  PRÍSPEVKOV 
 

Čl. 2 

Postup pri poskytovaní príspevku na dopravu 
  

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 

Žabokreky nad Nitrou poskytnúť príspevok  na dopravu do detského  domova, v 

ktorom je dieťa umiestnené a späť z detského domova do miesta trvalého pobytu. 
 

2.  Oprávneným žiadateľom príspevku podľa ods.1 tohto článku sú rodičia dieťaťa 

alebo osoba,  ktorá sa osobne stará o dieťa a zároveň spĺňajú tieto podmienky: 

     a)  majú trvalý pobyt v obci Žabokreky nad Nitrou  

     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, čo doložia dokladom od 

orgánu  sociálnoprávnej  ochrany detí a sociálnej kurately  ( OÚ v Žabokrekoch 

n/N) a detského domova, v  ktorom je dieťa umiestnené,  pričom  doklad obsahuje 

stanovisko oboch subjektov  k poskytnutiu uvedeného  príspevku 

     c)  príjem  rodiča alebo osoby,  ktorá  sa osobne stará  o dieťa a osôb,  ktorých 

príjmy sa spoločne posudzujú, nepresiahne hranicu  životného minima stanovenú 

zákonom č. 601/2003  Z. z. o životnom  minime a o zmene 

a doplnení  niektorých  zákonov v znení  neskorších predpisov  za obdobie 6 

mesiacov bezprostredne pred podaním žiadosti  

     d)  predložia  písomný doklad z detského domova, v ktorom je dieťa 

umiestnené, o povolení a odporučenom rozsahu návštev dieťaťa a o tom, že detský 

domov, ktorý stretnutie odporučí, vytvorí pre stretnutie podmienky. 
  
3.  Za príjem žiadateľa,  resp. osôb posudzovaných spoločne, sa nepovažuje: 

     a) kompenzačné príspevky 

     b) zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť                     

     c) štipendiá 

     d) výživné, ak si povinný neplní vyživovaciu povinnosť a túto skutočnosť 

žiadateľ dokladuje  oznámením na polícii, resp. oznámením o začatí súdneho 

konania 

    e) prídavok  na  dieťa, 

jednorazové  štátne  sociálne  dávky  a  jednorazová  dávka v hmotnej  núdzi. 

  

4.  Oprávnený žiadateľ o príspevok na  dopravu  predloží  na Obecný 

úrad  v Žabokrekoch n/N (ďalej len OÚ ) žiadosť o poskytnutie príspevku na 

dopravu  do detského  domova,  súčasťou ktorej sú doklady určené v ods. 2 tohto 

článku.  

  
5.  Na základe žiadosti oprávneného žiadateľa vydá starosta obce  na návrh 

sociálnej  komisie  pri OZ  v Žabokrekoch 

n/N  rozhodnutie  o  poskytnutí   príspevku   na dopravu na obdobie 6 mesiacov. 

  

6.  Príspevok sa  poskytne  oprávnenému žiadateľovi  rozhodnutím zálohovo 

najviac na obdobie jedného mesiaca  maximálne do výšky cestovného lístka 

vlakom, autobusom, autom (pohonné hmoty preplatené iba do výšky cestov. lístka) 

a maximálne pre dve osoby zo Žabokriek n/N do sídla detského domova, v ktorom 

je dieťa umiestnené a späť.     

    

7.  Ďalší  príspevok  na  dopravu  možno oprávnenému  žiadateľovi  poskytnúť 

až  po zúčtovaní predchádzajúceho príspevku. 

  

8.  Žiadateľ  je  povinný  do 10  kalendárnych  dní po vykonaní návštevy zúčtovať 

zálohovo poskytnutý príspevok  na dopravu na obecnom úrade. 

  



9.  Pokiaľ je poskytnutá záloha vyššia ako  skutočné výdavky, žiadateľ je povinný 

pri vyúčtovaní  vrátiť  rozdiel  do  pokladne  obecného úradu.  Pokiaľ  je 

poskytnutá  záloha  nižšia  ako skutočné výdavky, žiadateľovi  bude rozdiel 

doplatený z pokladne obecného úradu. 

  

  10.  Pokiaľ  žiadateľ  po vykonaní návštevy  nezúčtuje v určenej lehote zálohovo 

poskytnutý  príspevok na dopravu,  rozhodnutie o 

poskytnutí  príspevku  podľa  ods. 5  tohto  článku  stráca  platnosť. 

Oprávnený  žiadateľ  môže opätovne  požiadať o poskytnutie príspevku na 

dopravu  až po uplynutí 30 dní od zániku platnosti rozhodnutia podaním novej 

žiadosti. 

  

  11.  Ak  žiadateľ  použije  zálohovo  poskytnutý  príspevok  na  dopravu na iný 

účel, rozhodnutie  o poskytnutí príspevku podľa ods. 5 tohto článku 

stráca  platnosť a žiadateľ je povinný vrátiť finančný  príspevok na účet obce, 

najneskôr do 10 kalendárnych dní po termíne zúčtovania. 

Oprávnený  žiadateľ  môže 

opätovne  požiadať  o poskytnutie  príspevku  na  dopravu  až po uplynutí  6 

mesiacov  od zániku  platnosti rozhodnutia  podaním novej žiadosti. 

  

12.  Oprávnený žiadateľ, ktorý riadne plní 

podmienky  preukazovania  oprávnenosti  použitia príspevku na dopravu, môže 

znova požiadať o poskytnutie príspevku na dopravu najskôr  mesiac   pred 

uplynutím platnosti predtým vydaného rozhodnutia na poskytnutie príspevku podľa 

ods. 5 tohto článku. 

  

  13. Lehota na vybavenie žiadosti je 30 dní od podania žiadosti. 

 

  

Čl. 3 

Postup pri poskytovaní príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov 

rodičov 

dieťaťa alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa 
  

1.  Obec Žabokreky nad 

Nitrou  vyčlení  zo  svojho  rozpočtu  finančné  prostriedky  na úpravu  a obnovu 

rodinných  pomerov dieťaťa  vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov.   

  

2.  Finančné prostriedky  obce Žabokreky n/N, poskytnuté na zlepšenie kvality 

bývania  a vybavenia  domácnosti  ako príspevok  na obnovu 

a úpravu  rodinných  pomerov, vrátane  bytových  a sociálnych pomerov, môžu byť 

použité napr. na: 

      -  kúpu  alebo opravu  základného  vybavenia  domácnosti,  za 

ktoré  je  považovaná  posteľ,  stôl,  stolička,  skriňa, vykurovacie  teleso, sporák, 

chladnička, práčka,  ak  nie sú súčasťou vybavenia bytového domu 



     - 

opravu  strechy,   fasády,  vyčistenie  a  vylíčenie  interiérov,  opravy   rozvodu   ele

ktrickej energie,  rozvodu  vody  a  rozvodu plynu, ktoré  sú príslušenstvom 

rodinného domu, ktorý žiadateľ  užíva  na trvalé bývanie. 

V nájomných  bytoch  na  podobný účel,  ak odstránenie  závad nie je povinnosťou 

prenajímateľa  1) 

     -  poplatky spojené s nákladmi na vzdelanie dieťaťa (napr. cestovné, školné 

a pod.) 

     -  poplatky  spojené  s liečbou  závislostí  od alkoholu 

a iných  návykových  látok (napr. cestovné, poplatky za pobyt v zdravotníckom 

zariadení, príplatky za lieky a pod.) 

  

3.  Mesačná výška finančných prostriedkov na úpravu a obnovu 

rodinných  pomerov  dieťaťa je 

jedna  dvanástina  z  10%  sumy  stanovenej  Ústredím práce, sociálnych vecí 

a rodiny podľa dosiahnutej  skutočnosti  priemerných bežných výdavkov  na dieťa 

v detských domovoch  za predchádzajúci rok.  

  

4.  Príspevok  na úpravu a obnovu rodinných  pomerov  dieťaťa 

sa  poskytuje  za  každý  začatý mesiac,  počas  ktorého  je  dieťaťu poskytovaná 

starostlivosť v detskom domove. 
  
5.  Oprávneným  žiadateľom  príspevku  podľa ods. 1  sú rodičia  dieťaťa  alebo 

osoba, ktorá sa 
osobne stará o dieťa a spĺňajú tieto podmienky: 

     a) majú trvalý pobyt v obci Žabokreky n/N, 

     b) dieťa,  na ktoré  žiadajú  príspevok,  má  obvyklý  pobyt  na území  obce 

Žabokreky n/N a na jeho  území  sa zdržiavalo 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 a ak  vynaložili  primerané úsilie  na ich  úpravu 

tak, aby  sa mohli  osobne  starať o dieťa,  čo doložia dokladom  od 

orgánu  sociálnoprávnej  ochrany detí a sociálnej kurately (OÚ v Žabokrekoch 

n/N)  a detského  domova,  v  ktorom  je dieťa  umiestnené,  pričom doklad 

obsahuje stanovisko oboch subjektov k poskytnutiu uvedeného príspevku. 

  

6.  Oprávnený  žiadateľ požiada  Obec Žabokreky n/N  prostredníctvom obecného 

úradu  o  poskytnutie  príspevku  na úpravu  a obnovu  rodinných  pomerov, 

vrátane  bytových a sociálnych  pomerov. 

  

7.  Predložená  žiadosť 

musí  zaručovať,  že  rodinné  pomery  žiadateľa  sa  upravia  tak, aby sa o dieťa  do 

1 roka od umiestnenia do detského domova  mohol žiadateľ osobne starať o  jeho 

výchovu v rodinnom prostredí. 
  



8.  O poskytnutí príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov 

rodičov  dieťaťa alebo osôb,  ktoré  sa  osobne  starajú  o dieťa,  rozhodne  starosta 

obce  na  základe  predchádzajúceho posúdenia účelnosti žiadosti sociálnou 

komisiou obecného úradu. 

  

9.  Obec Žabokreky n/N poskytne schválený finančný  príspevok  na  základe 

uzatvorenej zmluvy so žiadateľom v hotovosti postupne v zálohách jednotlivo 

najviac  do  výšky  99,58 €. Ďalšiu  zálohu  vo  výške 99,58 €  poskytne  obec 

žiadateľovi  až  po predložení dokladov  o použití predchádzajúcej finančnej 

čiastky. Obec takto postupuje  až do vyčerpania  schváleného príspevku. 

  

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 10 kalendárnych 

dní po termíne stanovenom na zúčtovanie.  V takomto prípade v dôsledku 

závažného  porušenia  zmluvy  zo strany žiadateľa končí  jej platnosť a ďalšia 

výplata finančného príspevku sa zastavuje. 

  

12.Oprávnený žiadateľ  môže opätovne  požiadať  o poskytnutie príspevku na 

úpravu a obnovu rodinných  pomerov rodičov dieťaťa až po uplynutí 6 mesiacov od 

zániku platnosti zmluvy. 

  

13. Ak oprávnený  žiadateľ  nepredloží  do 6 

mesiacov  od  umiestnenia  dieťaťa  do  zariadenia ústavnej starostlivosti žiadosť 

o finančnú podporu na úpravu a obnovu  rodinných  pomerov rodičov dieťaťa alebo 

osôb, ktoré  sa  osobne  starajú o dieťa, vrátane bytových a sociálnych pomerov 

alebo predložená  žiadosť  svojou kvalitou  nespĺňa podmienky na skvalitnenie 

rodinných, bytových  alebo sociálnych  pomerov,  môže  rozhodnúť  starosta 

obce  na návrh sociálnej komisie obecného úradu o využití 

finančných  prostriedkov na vyhľadanie  fyzickej osoby,  ktorej  môže byť dieťa 

zverené do osobnej starostlivosti. 

  
  

(1)   Nakoľko  zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej  ochrane  detí  a  sociálnej 

kuratele  nedefinuje  spôsob,  akým   možno zrealizovať úpravu a  obnovu rodinných pomerov,  vrátane  bytových 

a sociálnych pomerov, čerpali  sme  zo zákona  č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci, v ktorom  sa v § 39 určujú 

podmienky poskytnutia sociálnej pôžičky. 
  

 

 

 

 



Čl. 4 

Postup pri poskytovaní príspevku na tvorbu úspor 

  
 1.  Ak sa do jedného roka od umiestnenia dieťaťa do detského domova  neupravili 

a neobnovili rodinné  pomery dieťaťa ani použitím finančných prostriedkov podľa 

predošlého článku 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  finančné  prostriedky  na  úpravu 

a obnovu  rodinných  pomerov  dieťaťa vrátane  bytových pomerov 

a sociálnych  pomerov  ako  príspevok na tvorbu úspor. 

  

2.  Príspevok  na tvorbu úspor  sa  poskytuje  po  uplynutí  jedného roka od 

umiestnenia dieťaťa do detského domova, a to za 

každý  začatý  mesiac  poskytovania  starostlivosti  v  detskom  domove. 

  

3.  Mesačná výška finančných prostriedkov na úpravu a obnovu 

rodinných  pomerov  dieťaťa je 

jedna  dvanástina  z  10%  sumy  stanovenej  Ústredím práce, sociálnych vecí 

a rodiny podľa dosiahnutej  skutočnosti  priemerných bežných výdavkov  na dieťa 

v detských domovoch  za predchádzajúci rok. 

  

 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. 

Na  nakladanie  s prostriedkami  na účte dieťaťa  je  potrebný  súhlas súdu. 
 

 5.  O poskytnutí  príspevku  na tvorbu  úspor  pre 

dieťa  umiestnené  v  náhradnej  starostlivosti  rozhodne starosta obce na 

návrh  sociálnej  komisie pri OZ  v Žabokrekoch nad Nitrou.  

      

  

Čl. 5 

Postup pri poskytovaní príspevku akreditovaným subjektom 
  
1.  Obec Žabokreky nad 

Nitrou  môže  poskytovať  finančný  príspevok  na  vykonávanie  opatrení  podľa  z

ákona  č.305/2005 Z. z. akreditovanému  subjektu  a  fyzickej osobe 

alebo právnickej osobe,  ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a 

sociálnej kurately podľa § 71 ods. 1 písm. e)  tohto zákona. 

  

2. Akreditovaný subjekt a fyzická  alebo právnická  osoba,  ktoré 

vykonávajú  opatrenia sociálnoprávnej  ochrany detí a  sociálnej  kurately  na 

predchádzanie  vzniku krízových  situácií v  rodine v zmysle § 10 citovaného 

zákona, ku ktorým nie je potrebná kreditácia, môžu požiadať o 

finančný  príspevok  na ďalší rozpočtový rok 



                       
3.  Žiadosť akreditovaného subjektu musí obsahovať aj doklad o akreditácii. 

  

4.  O poskytnutí  finančného  príspevku  akreditovanému  subjektu 

a fyzickej  alebo  právnickej osobe,  ktoré 

vykonávajú  opatrenia  sociálnoprávnej  ochrany 

detí  a  sociálnej  kurately,  ku ktorým nie je potrebná  akreditácia a o jeho 

výške  rozhodne  Obecné zastupiteľstvo  v Žabokrekoch n/N po schválení rozpočtu 

obce na bežný rozpočtový rok. 

  

  

TRETIA ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ 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 31.12.2009 (čl. 3 a čl. 4 tohto VZN). 

 

2.  Obec Žabokreky nad Nitrou  si vyhradzuje  právo  kontrolovať  využitie ňou 

poskytnutých finančných prostriedkov.  V prípade  poskytnutia  finančného 

príspevku  na  úpravu  a obnovu  bytových  pomerov si obec vyhradzuje právo 

kontroly účelnosti jeho využitia priamo v byte príjemcu. 

     

3.  Náležitosti  žiadosti  na poskytnutie  finančného príspevku  na dopravu, 

žiadosti  na úpravu a  obnovu rodinných pomerov, zmluvy o príspevku  na úpravu a 

obnovu rodinných pomerov  a vyúčtovaní  príspevkov  podľa  návrhu sociálnej 

komisie pri OZ 

  

4.  Toto všeobecne záväzné nariadenie  obce Žabokreky nad 

Nitrou  č.11/2010  o podmienkach 

poskytovania  finančných  príspevkov z rozpočtu obce na vykonávanie opatrení 

v oblasti sociálno- právnej  ochrany detí a sociálnej kurately  bolo prerokované 

a schválené na zasadnutí OZ v Žabokrekoch nad Nitrou dňa 09.12.2009. 

  

Účinnosť nadobúda dňa 1.1.2010. 

  

  

  

                                                                                 Ing. Otakár  Sneženka 

                                                                                      starosta obce 
 


