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Všeobecne záväzné nariadenie �. 13/2005 
Mesta Nová Dubnica 

 
 
 Mesto Nová Dubnica  na základe § 6 ods. 1, zákona NR SR �. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení a  zákona NR SR �. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí 
a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva  pre územie mesta 
Nová Dubnica toto 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
 

ktorým sa ur�uje postup pri poskytovaní finan�ných príspevkov  
mestom Nová Dubnica  

na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  
 

Prvá �as� 
Úvodné ustanovenia 

 
�lánok 1 

 
Týmto všeobecno-záväzným nariadením /VZN/ sa upravujú podmienky poskytovania 

finan�ných príspevkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov, príspevkov na dopravu, 
príspevkov na tvorbu úspor, príspevkov akreditovanému subjektu a fyzickej a právnickej 
osobe pod�a § 71 ods. 1 písm. e/ na vykonávanie opatrení pod�a zákona �. 305/2005 Z.z. 
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele  
 
 

Druhá �as� 
Postup pri poskytovaní príspevkov 

 
�lánok 2 

Postup pri poskytovaní príspevku na dopravu 
 

1. Na úpravu a zachovanie vz�ahov medzi die�a�om a rodi�om alebo osobou, ktorá sa 
osobne stará o die�a, ktorým bolo die�a od�até zo starostlivosti rozhodnutím súdu 
a umiestnené do detského domova mesto Nová Dubnica môže poskytnú� príspevok na 
dopravu do detského domova, v ktorom je die�a umiestnené. 

 
2. Oprávneným žiadate�om príspevku pod�a ods. 1 toho �lánku sú rodi�ia die�a�a alebo 

osoba, ktorá sa osobne stará o die�a a sp��ajú tieto podmienky:  



  
 

A/ majú trvalý pobyt na území mesta Nová Dubnica, 
B/ prejavujú skuto�ný záujem o úpravu vz�ahov a zachovanie vz�ahov s die�a�om 
a ak vynaložili primerané úsilie na úpravu svojich rodinných pomerov a sociálnych 
pomerov tak, aby sa mohli osobne stara� o die�a, �o doložia dokladom od orgánu 
sociálnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately a detského domova, v ktorom je 
die�a umiestnené, 
C/ príjem rodi�a alebo osoby, ktorá  sa osobne stará o die�a a osôb, ktorých príjmy sa 
posudzujú spolo�ne pod�a 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 die�a umiestnené 
o povolení a odporu�enom rozsahu návštev die�a�a a o tom, že detský domov, ktorý 
stretnutie odporu�í, vytvorí pre stretnutie podmienky.  

 
3. Do výšky príjmu žiadate�a resp. osôb posudzovaných spolo�ne sa nezaratávajú:  

A/ kompenza�né príspevky  
B/ príspevok za bezvládnos�  
C/ štipendiá 
D/ príspevok na bývanie  
E/ príspevok na zdravotnú starostlivos� 
F/ príspevok pre tehotnú ženu  
G/ aktiva�ný príspevok  
H/ ochranný príspevok  
I/ výživné, ak si povinný neplní vyživovaciu povinnos� a túto skuto�nos� žiadate� 
dokladuje oznámením na polícií, resp. o za�atí súdneho konania.  

 
4. Súhlas na poskytnutie príspevku na dopravu pre rodi�ov alebo osobu, ktorá sa osobne 

stará o die�a, ktorým bolo die�a od�até zo starostlivosti rozhodnutím súdu 
a umiestnené do detského domova vydá na obdobie 1/4 roka na základe žiadosti 
oprávneného žiadate�a a na odporú�anie Sociálno-bytovej komisie MsZ v Novej 
Dubnici, primátor mesta.  

 
5. Žiadate� o príspevok na dopravu, ktorým je rodi� alebo osoba, ktorá sa osobne stará o 

die�a, predloží prostredníctvom mestského úradu  žiados� o poskytnutie príspevku na 
dopravu do detského domova, sú�as�ou ktorej sú doklady ur�ené v ods. 2 tohto 
�lánku.  

 
6. Príspevok sa poskytuje oprávnenému žiadate�ovi zálohovo do výšky cestovného lístka 

autobusom pre aktuálny po�et osôb /max. 2/ z Novej Dubnice do sídla detského 
domova, v ktorom je die�a umiestnené.  

 
7. �alšiu �as� príspevku na dopravu môže mesto rodi�om die�a�a alebo osobe, ktorá sa 

osobne stará o die�a poskytnú� až po zú�tovaní zálohovo poskytnutého príspevku na 
dopravu.  

 
8. Príspevok na dopravu sa poskytuje  1x za štvr�rok.  

 
 
 

 
 
 



  
 

�lánok 3 
Postup pri poskytovaní príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov  

rodi�ov die�a�a alebo osôb,  ktoré sa osobne starajú o die�a. 
 
 

1. Na úpravu a obnovu rodinných pomerov die�a�a vrátane bytových pomerov 
a sociálnych pomerov, môže mesto vy�leni� zo svojho rozpo�tu finan�né prostriedky 
za každý za�atý kalendárny mesiac, po�as ktorého je die�a�u poskytovaná 
starostlivos� v detskom domove.  

 
2. Mesa�ná výška finan�ných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov 

die�a�a je jedna dvanástina z 10% sumy vypo�ítanej z výšky preukázaných 
skuto�ných nákladov, najviac vo výške priemerných bežných výdavkov na každé 
die�a, ktorá sa ur�í výškou priemerných bežných výdavkov na každé die�a vo 
všetkých detských domovoch a detských domovoch pre maloletých bez sprievodu  
zriadených ur�enými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  

 
3. Oprávneným žiadate�om príspevku pod�a ods. 1 sú rodi�ia die�a�a alebo osoba, ktorá 

sa osobne stará o die�a  a sp��ajú tieto podmienky:  
A/ majú trvalý pobyt na území mesta Nová Dubnica, 
B/ die�a, na ktoré žiadajú príspevok má obvyklý pobyt na území mesta Nová Dubnica  
a zdržiavalo sa na jeho území najmenej jeden rok pred umiestnením do detského 
domova na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, 
C/ majú skuto�ný záujem o úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových 
a sociálnych pomerov, �o zdokladujú písomným odporú�aním z ÚPSVaR – sociálno-
právnej ochrany a kurately a konkrétneho zariadenia, v ktorom  je die�a umiestnené.  

 
4. O poskytnutí príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodi�ov die�a�a alebo 

osôb, ktoré sa osobne starajú o die�a, na základe žiadosti predloženej oprávneným 
žiadate�om rozhodne na odporú�anie Sociálno-bytovej  komisie MsZ Nová Dubnica  
primátor mesta Nová Dubnica.   

 
5. Predložená žiados� musí zaru�ova�, že rodinné pomery žiadate�a sa upravia tak, aby 

sa die�a do 1 roka od umiestnenia do detského domova, mohol žiadate� osobne stara� 
o jeho výchovu v jeho rodinnom prostredí.  

 
6. Oprávnený žiadate� požiada mesto Nová Dubnica prostredníctvom mestského úradu 

o poskytnutie príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových 
a sociálnych pomerov formou žiadosti.  

 
7. Mesto Nová Dubnica poskytne schválenú finan�nú �iastku na základe uzatvorenej 

zmluvy so žiadate�om v hotovosti. Finan�ná �iastka sa poskytuje zálohovo, 1x 
štvr�ro�ne, pod�a ods. 2. �alšiu finan�nú �iastku mesto žiadate�ovi poskytne až po 
predložení  dokladov na mestský úrad o použití už poskytnutej finan�nej �iastky.  
Mesto  takto postupuje až do vy�erpania finan�nej �iastky ur�enej na úpravu a obnovu  
rodinných pomerov die�a�a.   

 
8. Príjemca je povinný poskytnutú finan�nú �iastku zú�tova� bezodkladne po jej 

vy�erpaní najneskôr však k termínu uvedenému v zmluve. V zú�tovaní uvedie 
nevyhnutné identifika�né údaje a zdokladuje použitie finan�ných prostriedkov pod�a 
zmluvy.  

 



  
 

9. Príjemca, ktorý nepredloží zú�tovanie finan�ného príspevku alebo použije tento 
finan�ných príspevok na iný ú�el ako bol ur�ený a v tejto zmluve uvedený, je povinný 
finan�ný príspevok vráti� na ú�et mesta, najneskôr do 15 dní po termíne stanovenom 
na zú�tovanie.  

 
10. Ak oprávnený žiadate� do 1/2 roka nepredloží žiados�  na úpravu a obnovu rodinných 

pomerov rodi�ov die�a�a alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o die�a, vrátane bytových 
a sociálnych pomerov alebo predložená žiados�  svojou kvalitou nesp��a podmienky 
na skvalitnenie rodinných, bytových alebo sociálnych pomerov môže  na odporú�anie 
Sociálno-bytovej komisie MsZ Nová Dubnica primátor mesta Nová Dubnica 
rozhodnú� o využití finan�ných prostriedkov na vyh�adanie fyzickej osoby, ktorej 
môže die�a zveri� do osobnej starostlivosti.  

 
�lánok 4 

Postup pri poskytovaní príspevku na tvorbu úspor 
 

1. Ak sa do jedného roka od umiestnenia die�a�a do detského domova neupravili rodinné 
pomery die�a�a alebo sa neobnovili rodinné pomery die�a�a a ani použitím finan�ných 
prostriedkov pod�a predošlého �lánku tak, aby rodi�ia alebo osoba, ktorá sa osobne 
stará o die�a, mohli osobne vykonáva� starostlivos� o die�a alebo die�a nebolo 
umiestnené do náhradného rodinného prostredia, mesto poskytne die�a�u schválenú 
finan�nú �iastku definovanú v �. 3 ods. 1 ako príspevok na tvorbu úspor.  

 
2. Mesa�ná výška finan�ných prostriedkov na tvorbu úspor die�a�a je jedna dvanástina 

z 10 % sumy vypo�ítanej z výšky preukázaných skuto�ných nákladov, najviac vo 
výške priemerných bežných výdavkov na každé die�a, ktorá sa ur�í výškou 
priemerných bežných výdavkov na každé die�a vo všetkých detských domovoch 
a detských domovoch pre maloletých bez sprievodu zriadených ur�enými orgánmi 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za uplynulý rok, a to za každý za�atý 
kalendárny mesiac, po�as ktorého je die�a�u poskytnutá starostlivos� v detskom 
domove.  

 
3. Mesto poukáže príspevok na tvorbu úspor mesa�ne na osobný ú�et die�a�a, ktorý 

založí a vedie die�a�u detský domov, v ktorom je die�a umiestnené.  
 

4. O poskytnutých príspevkoch na tvorbu úspor pre die�a umiestnené v náhradnej 
starostlivosti  bude informova� ½ ro�ne MsR a MsZ  predseda Sociálno-bytovej  
komisie  MsZ v Novej Dubnici.  

 
�lánok 5 

Postup pri poskytovaní príspevku akreditovaným subjektom 
 

1. V zmysle § 88 ods. 3  môže mesto poskytova� akreditovanému subjektu a fyzickej 
osobe alebo právnickej osobe, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately pod�a § 71 ods. 1 písm. e/  zákona �. 305/2005 Z.z. 
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, finan�ný príspevok na 
vykonávanie opatrení pod�a tohto zákona.  

 
2. O poskytnutí finan�ného príspevku a jeho výšky akreditovanému subjektu, ktorý 

vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na  nasledujúci 
rozpo�tový rok rozhodne uznesením MsZ mesta Nová Dubnica individuálne, na 
základe predloženej žiadosti príslušným subjektom, najneskôr do 27. apríla.  



  
 
 

3. Akreditovaný subjekt, ktorý vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany  detí 
a sociálnej kurately môže do 15. januára predchádzajúceho roku poda� žiados� 
prostredníctvom  mestského úradu o poskytnutie finan�ného príspevku na �alší 
rozpo�tový rok.  

 
4. Žiados� musí obsahova�:  

A/ základné identifika�né údaje o subjekte 
B/ doklad o akreditácií  
C/ popis obsahu �innosti subjektu  
D/ finan�ný rozpo�et �innosti subjektu 
E/ požadovaná výška finan�ného príspevku  
F/ rozpis zdrojov financovania subjektu.  

 
5. Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany 

detí a sociálnej kurately na prechádzanie vzniku krízových situácií v rodine v zmysle § 
10 citovaného zákona, ku ktorým nie je potrebná akreditácia môže požiada� 
o finan�ných príspevok v zmysle VZN, ktorým sa ur�uje metodika poskytovania 
transferov z rozpo�tu mesta.  

  
Tretia �as� 

Závere�né ustanovenia 
 

�lánok 6 
Spolo�né ustanovenia 

 
1. Povinnos� finan�né podporova� úpravu a obnovu rodinných pomerov die�a�a, 

poskytova� príspevok na tvorbu úspor die�a�a v zmysle tohto VZN sa vz�ahuje na 
prípady, ke� bolo die�a umiestnené do detského domova na základe právoplatného 
rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti po 31. decembri 2005. 

 
2. Mesto Nová Dubnica si vyhradzuje právo na kontrolu využitia ním poskytnutých 

finan�ných príspevkov.  V prípade poskytnutia finan�ného príspevku na úpravu 
a obnovu bytových pomerov si mesto vyhradzuje právo kontroly ú�elnosti jeho 
využitia priamo v byte príjemcu.  

 
3. Na tomto nariadení sa uznieslo Mestské zastupite�stvo v Novej Dubnici d�a 

15.12.2005 
 
4. Nariadenie nadobúda ú�innos� 15. d�om od zverejnenia na úradnej tabuli v meste. 

 
 
 
 
 
       Ing. Ján Šušaník    
                                               primátor  
 
 
 
 
 


