
OBEC  JACOVCE
Všeobecne záväzné nariadenie

OBCE  JACOVCE
                                                         č.  4/2018

Obecné zastupiteľstvo Obce Jacovce, na základe samosprávnej pôsobnosti  podľa § 4 ods. 1
a  §  6  ods.1  zákona   o  Obecnom zriadení  č.  369/1990  Zb.  v  znení  neskorších  predpisov
a v zmysle  zákona  č.  305/2005  Z.z.  o sociálnoprávnej  ochrane  detí  a o sociálnej  kuratele
a o zmene a doplnení niektorých zákonov    

v  y  d  á  v a

Všeobecné  záväzné  nariadenie  o podmienkach  poskytovania  finančných  príspevkov
na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
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                 Čl.1

                                               Základné pojmy

   1) Sociálnoprávna ochrana detí je súbor opatrení na zabezpečenie:
a) ochrany dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a ktorá rešpektuje jeho najlepší záujem 
podľa medzinárodného dohovoru,
b) výchovy a všestranného vývinu dieťaťa v jeho prirodzenom rodinnom prostredí,
c) náhradného prostredia dieťaťu, ktoré nemôže byť vychovávané vo vlastnej rodine v zmysle 
osobitného predpisu.

   2) Sociálna kuratela je súbor opatrení na odstránenie, zmiernenie a zamedzenie prehlbovania 
alebo opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa            
a plnoletej fyzickej osoby. Poskytovanie pomoci v závislosti od závažnosti poruchy a situácie,         
v ktorej sa nachádza dieťa alebo plnoletá fyzická osoba v zmysle osobitného predpisu.

   Čl.2
Základné ustanovenia

   1) Všeobecne záväzným nariadením Obce Jacovce č. 4/2018 (ďalej len „VZN“) sa upravujú 
podmienky poskytovania finančných príspevkov v súlade so zákonom č. 305//2005 Z.z.                 
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele na: 
a) dopravu, 
b) finančný príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého po skončení pobytu v Centre pre 
deti a rodinu.

                                                           Čl.3

                                        Príspevok na dopravu

   Účel príspevku

    Obec Jacovce (ďalej len „obec“) podľa §64 ods.1 a) zákona  č. 305/2005 Z.z., môže poskytnúť 
príspevok na dopravu do zariadenia, v ktorom je dieťa umiestnené. Účelom príspevku je úprava     
a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, 
ktorej bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu umiestnené do zariadenia na výkon 
rozhodnutia súdu ( ďalej len „zariadenie“).

    Oprávnený žiadateľ príspevku na dopravu

    Oprávneným žiadateľom príspevku je rodič dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa 
alebo iná fyzická osoba, ak spĺňa tieto podmienky : 

a) má trvalý pobyt v Obci Jacovce a súčasne dieťa musí mať na území obce obvyklý pobyt              
a preukázateľne sa zdržiavalo na území obce najmenej 1 rok pred umiestnením do zariadenia         
na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, 
b) prejavuje skutočný záujem o úpravu vzťahov a zachovanie vzťahov s dieťaťom a ak vynaložila 
primerané úsilie na úpravu svojich rodinných a sociálnych pomerov tak, aby sa mohla osobne 
starať o dieťa, pričom na účely tohto nariadenia sa primeraným úsilím rozumie osobný, písomný 
alebo telefonický kontakt oprávneného žiadateľa s dieťaťom minimálne jeden raz za mesiac; 
záujem potvrdzuje zariadenie, v ktorom je dieťa umiestnené, 
c) predloží písomný doklad zo zariadenia, v ktorom je dieťa umiestnené, o povolení a odporučenom
rozsahu návštev dieťaťa, a o tom, že zariadenie, ktoré stretnutie odporučí vytvorí pre stretnutie 
podmienky, 
d) príjem rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú 
spoločne a nepresiahnu hranicu životného minima stanovenú zákonom za obdobie 3 mesiacov pred
podaním žiadosti . Do výšky príjmu žiadateľa a osôb posudzovaných spoločne sa nezapočítavajú : 
1. kompenzačné príspevky,
2. príspevok za bezvládnosť,
3. štipendiá,
4. príspevok na bývanie, 
5. príspevok na zdravotnú starostlivosť, 
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6. príspevok pre tehotnú ženu, 
7. ochranný príspevok,
8. výživné, ak si povinný neplatí vyživovaciu povinnosť a túto skutočnosť žiadateľ dokladuje 
oznámením na polícii, resp. o začatí súdneho konania.

    Podmienky a postup pri poskytovaní príspevku

   1) Príspevok na dopravu poskytne obec na základe písomnej žiadosti uvedenej v Prílohe č.1        
a potvrdenia o osobnom stretnutí uvedeného v Prílohe č. 2, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto 
VZN. Oprávnený žiadateľ je povinný žiadosť predložiť najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa 
vykonania návštevy dieťaťa v zariadení.

   2) K žiadosti musí byť doložené :
a) právoplatný rozsudok súdu o umiestnení dieťaťa do náhradného rodinného prostredia (kópia       
a originál k nahliadnutiu), 
b) písomný doklad z detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené a o povolení a odporučenom 
rozsahu návštev dieťaťa o tom, že zariadenie, ktoré stretnutie odporučí  vytvorí pre stretnutie 
podmienky,
c) potvrdenie o výške príjmu žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb spätne za 3 mesiace           
od podania žiadosti,
d) u nezamestnaných doklad o evidencii z úradu práce , sociálnych vecí a rodiny,
e) originály cestovných lístkov na dopravu do detského domova.

   3) Príspevok sa poskytne oprávnenému žiadateľovi po predložení cestovných lístkov do výšky 
ceny cestovných lístkov na prostriedky hromadnej dopravy maximálne pre 2 osoby z Jacoviec        
do zariadenia, v ktorom je dieťa umiestnené.

   4) V prípade, že žiadosť neobsahuje všetky náležitosti podľa  ods. 1 a všetky prílohy podľa ods.2 
tohto VZN, Obecný úrad Jacovce vyzve žiadateľa, aby v lehote do 14 dní od doručenia výzvy doplnil
chýbajúce údaje.

   5) Ak žiadateľ svoju žiadosť ani na výzvu Obecnému úradu Jacovce nedoplní, vzhľadom               
na nesplnenie podmienok ustanovených týmto VZN bude konanie vo veci žiadosti pre neúplnosť 
ukončené.

   6) Lehota na vybavenie je 30 dní odo dňa predloženia písomnej žiadosti.

   7) O poskytnutí, prípadne neposkytnutí príspevku rozhoduje starosta obce. Na konanie príspevku
sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

   8) Oprávnený žiadateľ môže požiadať o príspevok iba raz mesačne na každé dieťa v inom 
zariadení, najviac však do 1 roka od umiestnenia dieťaťa v zariadení.

   9) Na poskytnutie finančného príspevku nie je právny nárok a jeho poskytnutie závisí                
od vyčlenených finančných prostriedkov v rozpočte obce.

                                                       Čl.4

Finančný príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého po skončení pobytu
v Centre pre deti a rodiny

1. Finančný príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého po skončení pobytu v Centre 
pre deti a rodiny sa poskytuje v zmysle ustanovenia § 69 ods. 5 zákona NR SR č. 305/2005
Z. z. a v zmysle tohto nariadenia dieťaťu, ktoré malo trvalý pobyt v Obci Jacovce v čase 
umiestnenia do Centra pre deti a rodiny (predtým detského domova) a požiadalo 
o príspevok do 30 dní po skončení opatrení podľa § 55 ods. 1 zákona NR SR č. 305/2005 Z.
z.

2. Výška finančného príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého je vo výške 30 % zo
životného minima v čase osamostatnenia mladého dospelého podľa § 68, ods. 3 zákona NR
SR č. 305/2005 Z. z. 

3. Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého poskytuje obec:

a) peňažnou formou,
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b) vecnou formou,

c) kombinovanou formou

4. Príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého môže obec poskytnúť vo 
viacerých splátkach a plná výška príspevku musí byť poskytnutá najneskôr do šiestich 
mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia.

5. Nárok na príspevok od obce vznikne len za predpokladu, že príspevok na osamostatnenie 
vznikol a bol poskytnutý z Centra pre deti a rodiny.

6. Príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa dospelého sa poskytuje iba raz.

                                                       Čl.5
                                    Záverečné ustanovenia

1) Evidenciu poskytnutých finančných príspevkov vedie kompetentný zamestnanec obce.

2) Obec Jacovce si vyhradzuje právo na kontrolu využitia ním poskytnutých finančných 
prostriedkov.

3) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa v celom rozsahu ruší VZN č. 6/2016 
o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately. 

Jaroslav Božik 

starosta obce

4



Príloha č. 1

Obec Jacovce

                                         Žiadosť o poskytnutie príspevku na dopravu

Žiadateľ:

Meno:                                                 Priezvisko:

Dátum narodenia:                                Rodné číslo:

Rodinný stav:

Trvalý pobyt:                                       Telefón:

Vzťah k dieťaťu:

Údaje o ďalšej posudzovanej osobe ( manžel/ka, druh/družka, nezaopatrené deti):

Priezvisko a meno: Rodné číslo/dátum narodenia Vzťah k žiadateľovi

Nezaopatrené deti, na ktoré žiadateľ požaduje príspevok na dopravu:

Priezvisko, meno dieťaťa 
umiestnené v zariadení

Dátum narodenia/rodné číslo 
dieťaťa:

Názov zariadenia, adresa:

Odôvodnenie žiadosti

Čestne prehlasujem, že všetky údaje v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý (á) právnych 
následkov z uvedenia nepravdivých údajov.

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov dávam svojím podpisom písomný 
súhlas Obci Jacovce na využívanie mojich osobných údajov uvedených v žiadosti pre účely 
vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.

                                                                                                 ....................................
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                                                                                                   Podpis žiadateľa

Povinné prílohy k žiadosti:

1. právoplatný rozsudok súdu o umiestnení dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti ( kópia 
a originál k nahliadnutiu).

2. Písomný doklad z DD, v ktorom je dieťa umiestnené, o povolení a odporučenom rozsahu návštev
dieťaťa a o tom, že zariadenie, ktoré stretnutie odporučí, vytvorí pre stretnutie podmienky.

3. Potvrdenie o výške príjmu žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb spätne za 6 mesiacov       
od podania žiadosti.

4. U nezamestnaných doklad o evidencii z ÚPSVaR.

5. Originály cestovných lístkov na dopravu do detského domova.

Hore uvedené doklady žiadame doložiť pri podaní žiadosti o poskytnutie príspevku na dopravu      
vo výnimočných prípadoch najneskôr do 14 dní od podania žiadosti. Pri nedoložení požadovaných 
dokladov bude konanie ohľadom žiadosti o poskytnutie príspevku na dopravu ukončené.
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Príloha č.2

Obec Jacovce

                          Názov a sídlo detského domova

                           POTVRDENIE O OSOBNOM STRETNUTÍ

Za účelom poskytnutia príspevku na dopravu potvrdzujeme, že oprávnený žiadateľ:

Meno , priezvisko, titul: ...........................................................................

Dátum narodenia:  .................................................................................                   

Adresa trvalého pobytu:...........................................................................

sa dňa .................................... osobne stretol s dieťaťom,

Meno a priezvisko:  .............................................................

Dátum narodenia:................................................................,

Ktoré bolo rozhodnutím súdu odňaté zo starostlivosti oprávneného žiadateľa a umiestnené v DD:

Názov  detského domova.......................................................

Adresa detského domova.......................................................

.1. Odporúčaný rozsah návštev dieťaťa:

2. Potvrdenie o vytvorení podmienok pre stretnutie: Áno/Nie

........................................................                   ............................................................

Miesto a dátum                                                           meno,priezvisko,funkcia a podpis              

                                                                           zodpovedného zamestnanca DD a pečiatka DD
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Príloha č.3

Sociálna odkázanosť v zmysle VZN 

Pre žiadateľa: ..............................................         Dátum narodenia:...........................

Trvale bytom Jacovce,.........................................................

Príspevok na dopravu

Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov

Výpočet sociálnej odkázanosti:                           Príjem:.............................................€

Počet členov v domácnosti................                     Mzdy.................................................€

Životné minimum:...........................€                   Dávka v hmotnej núdzi:.......................€

                                                                           Práceneschopnosť................................€

                                                                           Rodičovský príspevok...........................€

                                                                           Podpora v nezamestnanosti...................€

                                                                           Výživné..............................................€  

                           
                                                                           Spolu:................................................€   

  

Údaje overil a výpočet uskutočnil:..........................................

Do výšky príjmu sa nezarátavajú:  

-kompenzačné príspevky,

- príspevok za bezvládnosť,

-štipendiá,

-príspevok na bývanie,

-aktivačný príspevok,

-príspevok na zdravotnú starostlivosť,

-príspevok pre tehotnú ženu,

-ochranný príspevok,

-výživné, ak si povinný neplní vyživovaciu povinnosť a túto skutočnosť žiadateľ dokladuje  

 oznámením na polícii , resp. o začatí súdneho konania

Poznámka:
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