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Všeobecne záväzne nariadenie č. 2/2018
obce Brestovec
o postupe pri poskytovaní príspevkov na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately
Obec Brestovec na základe ustanovení §6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na § 75 zákona č.
305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie
Článok 1.
Úvodné ustanovenia
Toto nariadenie upravuje podmienky poskytovania príspevku na dopravu a príspevku na
osamostatnenie sa mladého dospelého podľa zákona NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(ďalej zákon č. 305/2005 Z.z.)
Článok 2.
Výklad pojmov
1. Sociálnoprávna ochrana detí je súbor opatrení na zabezpečenie:
- ochrany dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a ktorá rešpektuje jeho najlepší
záujem podľa medzinárodného dohovoru,
- výchovy a všestranného vývinu dieťaťa v jeho prirodzenom rodinnom prostredí,
- náhradného prostredia dieťaťu, ktoré nemôže byť vychovávané vo vlastnej rodine.
2. Sociálna kuratela je súbor opatrení na odstránenie, zmiernenie a zamedzenia prehlbovania
alebo opakovania porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu dieťaťa a plnoletej
fyzickej osoby a poskytovanie pomoci v závislosti od závažnosti poruchy a situácie, v ktorej
sa dieťa alebo plnoletá fyzická osoba nachádza.
3. Opatrenia finančného charakteru v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej kuratele sú nasledovné:
- rodičom dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa a sú obyvateľmi obce môže
obec poskytnúť príspevok na dopravu do centra, v ktorom je dieťa umiestnené. Centrum
je povinné poskytnúť obci informácie o účelnosti poskytnutého príspevku na dopravu,
ak o to obec požiada.
- obec poskytuje mladému dospelému príspevok na osamostatnenie sa mladého
dospelého.
Článok 3.
Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v pôsobnosti obce
1. Obec Brestovec vyčlení v rozpočte finančné prostriedky na dopravu rodiča za dieťaťom
umiestneným v detskom domove podľa čl. 5 tohto nariadenia.

2. Obec Brestovec poskytne mladému dospelému, ktorému vznikol nárok na poskytnutie
príspevku podľa § 68 zákona 305/2005, príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého
podľa čl. 6 tohto nariadenia.
Článok 4.
Všeobecné ustanovenia a podmienky poskytnutia príspevkov oprávnenej osobe
Oprávnené osoby, ktorým možno poskytnúť príspevky podľa tohto nariadenia sú rodičia alebo
osoba, ktorá sa osobne starala o dieťa a spĺňajú tieto podmienky:
- majú trvalý pobyt v obci Brestovec,
- dieťa, na ktoré sa žiada príspevok má trvalý pobyt na území obce Brestovec a
preukázateľne sa zdržiavalo na jeho území najmenej jeden rok pred umiestnením do
centra,
- prejavujú skutočný záujem o úpravu a zachovanie vzťahov s dieťaťom a vynaložili
primerané úsilie na úpravu svojich rodinných, bytových a sociálnych pomerov tak, aby
sa mohli o dieťa osobne starať. Na účely tohto nariadenia sa primeraným úsilím
rozumie osobný, písomný alebo telefonický kontakt oprávneného žiadateľa s dieťaťom
minimálne raz za mesiac, pričom záujem potvrdzuje detský domov, v ktorom je dieťa
umiestnené,
- príjem rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa a osôb, ktorých príjmy sa
posudzujú spoločne nepresiahne 1,5 násobok sumy životného minima.
- mladému dospelému nepatrí príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého podľa
§ 69 zákona 305/2005 účinného od 01.04.2018, ak mu bol obcou poskytovaný
príspevok na tvorbu úspor dieťaťa podľa zákon č. 305/2005 účinného do 31. marca
2018.
Článok 5.
Postup pri poskytovaní príspevku na dopravu
1.O poskytnutí príspevku na dopravu rozhoduje starosta obce Brestovec na základe žiadosti
oprávneného žiadateľa. Pre jej priznanie je potrebné predložiť nasledovné podklady:
- žiadosť o refundáciu nákladov spojených s dopravou do centra,
- originál cestovných lístkov do a z centra,
- rozhodnutie o umiestnení dieťaťa v centre,
- potvrdenie centra o návšteve rodiča alebo inej oprávnenej osoby v centre,
- potvrdenie ÚPSVaR, že žiadateľ je poberateľom dávky v hmotnej núdzi.
2. Rozhodnutím sa povoľuje max 4 cesty v príslušnom kalendárnom roku, pre 1 osobu.
3. Príspevok sa poskytne oprávnenému žiadateľovi do výšky cestovného lístka tam a späť na
prostriedky hromadnej dopravy až po predložení platného cestovného lístka z Brestovca do
sídla detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené pre osoby, ktoré návštevu vykonávajú /
max 2 osoby/.
4. Pri zistení skutočnosti, že poskytovanie príspevku nie je účelné, rodičia neprejavujú
skutočný záujem o dieťa a návštevy nevedú k úprave vzťahov s dieťaťom, môže obec
Brestovec žiadosť o poskytnutie príspevku na dopravu zamietnuť.

Článok 6
Postup pri poskytovaní príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého
1. Obec poskytne mladému dospelému, ktorému vznikol nárok na poskytnutie príspevku podľa
§ 68 zákona 305/2005 príspevok na osamostatnenie sa dospelého. Príspevok na osamostatnenie
sa mladého dospelého poskytuje vo výške 30 % príspevku podľa § 68 ods. 3 zákona 305/2005,
a to za predpokladu, že
- o príspevok požiada do 30 dní po skončení vykonávania opatrení podľa § 55 ods. 1
zákona 305/2005 a
- mal trvalý pobyt na území obce v čase jeho umiestnenia do centra.
2. Príspevok na osamostatnenia sa poskytuje obec peňažnou formou, vecnou formou alebo
kombinovanou formou.
3. Obec môže rozhodnúť, že príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého sa poskytuje
vo viacerých splátkach. Plná výška príspevku musí byť poskytnutá najneskôr do šiestich
mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia.
4. Príspevok na ulahčenie osamostatnenia sa dospelého poskytuje iba raz.
Článok 7
Sankčný systém
1. Za porušenie 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 6.638,- EUR v zmysle zákona č. SNR 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
3. Fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku v zmysle zákona č. SNR 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov možno uložiť pokutu do výšky 33,- EUR
Článok 8
Záverečné ustanovenia
1. Príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého, o ktorý mladý dospelý
požiadal do 31. marca 2018, sa poskytuje podľa zákona účinného do 31. marca 2018.
2. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa v celom rozsahu ruší VZN č. 4/2013 o
poskytovaní finančných prostriedkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately.
3. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Brestovec v
lehote uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením OZ Brestovec č.123 zo dňa
21.03.2018.
5. Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Brestovec dňa 22.03.2018.
6. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 06.04.2018.
V Brestovci, dňa 22.03.2018
Peter Tóth
starosta obce Brestovec

