
DODATOK č. 1

k VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE OPATOVCE

č. 4/2017

o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na podporu úpravy
rodinných pomerov dieťaťa a o sociálnej kuratele

Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach v zmysle ustanovenia § 6 a § 11, ods. 4, písm. g

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, a zákona č. 61/2018

Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí

a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vydáva Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému

naradeniu Obce Opatovce č. 4/2017 o úprave podmienok poskytovania finančných

prostriedkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa a o sociálnej kuratele Obce

Opatovce (ďalej nariadenie).

Článok 1

Základné ustanovenia

Toto nariadenie upravuje podmienky poskytovania finančných prostriedkov na

podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa, podmienok poskytovania pomoci podľa zákona č.

61/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí

a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok 2
Výklad pojmov

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

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 a poskytovanie pomoci v závislosti od závažnosti poruchy a situácie,
v ktorej sa nachádza dieťa alebo plnoletá fyzická osoba.

3. Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávajú:

a) Orgány štátnej správy (Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Ústredie práce
sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Centrum pre
medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže),

b) Obec,
c) Vyšší územný celok,
d) Akreditovaný subjekt, právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrenia

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

4. V zmysle tohto nariadenia ohrozené dieťa je maloleté dieťa s miestom obvyklým v obci
Opatovce alebo sa preukázateľne najmenej jeden rok pred umiestnením do centra pre deti, ich

rodiny a plnoleté fyzické osoby zdržiavalo na území obce Opatovce.



5. Pod pojmom sociálna kuratela pre plnoletú fyzickú osobu, sa rozumie súbor opatrení na
odstránenie, zmiernenie a zamedzenie prehlbovania alebo opakovania porúch psychického
vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu plnoletej fyzickej osoby a poskytovanie pomoci
v závislosti od závažnosti poruchy a situácie, v ktorej sa nachádza plnoletá fyzická osoba a to
najmä:
a) Po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody alebo výkonu väzby,
b) Ak je účastníkom probácie alebo mediácie podľa osobitných predpisov,
c) Ak zneužíva drogy alebo je závislá od drog,
d) Po zániku ústavnej starostlivosti alebo ochrannej výchovy po dovŕšení plnoletosti,
e) Ak bola prepustená zo zdravotníckeho zariadenia na liečbu drogových závislostí alebo

iných závislostí,
f) Ak bola prepustená zo zariadenia na resocializáciu drogovo závislých,
g) Ak požiadala o pomoc pri riešení nepriaznivej životnej situácie.

Článok 3

Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v pôsobnosti obce.(§64, §69)

1. Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne

stará o dieťa, pre ktoré je vykonávané pobytové opatrenie súdu podľa § 49 ods. 1 a § 56 ods. 1

písm. c), a na podporu úpravy ich rodinných pomerov obec môže poskytovať príspevok na

dopravu.

Rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, môže obec, ktorej je obyvateľom,

poskytovať príspevok na dopravu do centra, v ktorom je dieťa umiestnené. Obec môže

poskytnúť uvedený príspevok len na základe písomnej žiadosti. Centrum je povinné poskytnúť

obci informácie o účelnosti poskytnutého príspevku na dopravu na základe žiadosti obce..

2. Obec poskytne mladému dospelému, ktorému vznikol nárok na poskytnutie príspevku podľa § 68,

príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vo výške 30 % príspevku podľa § 68 ods. 3,

ak

a)

o príspevok požiada do 30 dní po skončení vykonávania opatrení podľa § 55 ods. 1 a

b)

mal trvalý pobyt na území obce v čase jeho umiestnenia do centra.

3.

Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého poskytuje obec

a)

peňažnou formou,

b)

vecnou formou alebo

c)

kombinovanou formou.

(3)

Obec môže rozhodnúť, že príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého bude poskytnutý vo

viacerých splátkach; plná výška príspevku musí byť poskytnutá najneskôr do šiestich mesiacov od

právoplatnosti rozhodnutia.

Článok 4 – ruší sa

Postup pri úprave a obnove rodinných pomerov dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou

Článok 5 - ruší sa

Postup pri poskytovaní príspevku na tvorbu úspor dieťaťu – ruší sa



Článok 4

Postup pri poskytovaní príspevku na dopravu rodiča za dieťaťom umiestneným v centre

pre deti, ich rodiny a plnoleté fyzické osoby

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

centra pre deti, ich rodiny a plnoleté fyzické osoby, môže Obec Opatovce poskytnúť príspevok
na dopravu do centra pre deti, ich rodiny a plnoleté fyzické osoby, v ktorom je dieťa
umiestnené.

2. Príspevok na dopravu sa poskytuje na základe žiadosti rodiča alebo oprávnenej osoby
o refundáciu nákladov spojených s dopravou z obce Opatovce do centra pre deti, ich rodiny

a plnoleté fyzické osoby, v ktorom sa oprávnené maloleté dieťa nachádza. K žiadosti o
refundáciu nákladov spojených s dopravou do centra pre deti, ich rodiny a plnoleté fyzické

osoby je potrebné predložiť OcÚ nasledovné podklady:
-žiadosť o refundáciu nákladov spojených s dopravou do centra pre deti, ich rodiny

a plnoleté fyzické osoby,
-originál cestovných lístkov do a z centra pre deti, ich rodiny a plnoleté fyzické osoby,
-rozhodnutie o umiestnení dieťaťa v centre pre deti, ich rodiny a plnoleté fyzické osoby,
-potvrdenie centra pre deti, ich rodiny a plnoleté fyzické osoby o návšteve rodiča alebo
inej
oprávnenej osoby v centre pre deti, ich rodiny a plnoleté fyzické osoby,
-potvrdenie o príjme žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb,
-potvrdenie správcu dane o úhradách za miestne dane a poplatky.

3. Ak je predložená žiadosť úplná v zmysle ods. 2 tohto ustanovenia, Obec Opatovce môže
poskytnúť rodičovi príspevok formou rozhodnutia.

4. Podmienkou opakovaného poskytnutia refundácie nákladov spojených s dopravou do centra

pre deti, ich rodiny a plnoleté fyzické osoby je prejavenie skutočného záujmu rodiča o úpravu
a zachovanie vzťahov s dieťaťom. Na posúdenie skutočného záujmu rodiča slúži vyjadrenie
príslušných spolupracujúcich subjektov- Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, centra pre deti,

ich rodiny a plnoleté fyzické osoby prípade zapojeného akreditovaného subjektu. Všetky
pozitívne aj negatívne zistenia a návrhy riešení musia byť zapracované v Individuálnom pláne
rozvoja osobnosti dieťaťa, ktorého sa intervencia týka.

5. Ak je výsledkom posúdenia subjektov podľa ods.4 tohto článku zistené, že poskytnutie
príspevku nie je účelné alebo rodičia dieťaťu umiestneného v centre pre deti, ich rodiny

a plnoleté fyzické osoby neprejavujú skutočný záujem o úpravu a zachovanie vzťahov
s dieťaťom, môže Obec Opatovce žiadosť o príspevok na dopravu zamietnuť.

6. Príspevok na dopravu rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne starala o dieťa pred jeho
umiestnením do centra pre deti, ich rodiny a plnoleté fyzické osoby, ktoré sú obyvateľmi Obce
Opatovce, môže Obec Opatovce poskytnúť opakovane, maximálne 4 – krát v kalendárnom
roku na cestu do centra pre deti, ich rodiny a plnoleté fyzické osoby, v ktorom je dieťa alebo
súrodenecká skupina umiestnená.

7. Na priznanie nároku príspevku na dopravu v zmysle tohto nariadenia má oprávnená osoba,
ktorej príjem a príjem spoločne posudzovaných osôb je nižší ako suma životného minima

podľa platnej legislatívy.

Článok 5

Poskytovanie finančného príspevku akreditovanému subjektu a fyzickej osobe alebo právnickej
osobe



1. Obec Opatovce na zachovanie a úpravu vzájomných vzťahov medzi rodičom a dieťaťom
a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, ak bolo dieťa umiestnené v zariadení na výkon ústavnej
starostlivosti, predbežného opatrenia alebo výchovného opatrenia môže spolupracovať
s akreditovaným subjektom u ktorého si objedná realizáciu úkonov smerujúcich k náprave
týchto vzťahov. Výška finančného príspevku a účelové viazanie pre akreditovaný subjekt
budú predmetom zmluvy o poskytnutí finančného príspevku v zmysle potrieb obce a sociálnej
politiky Obce Opatovce.

2. Obec Opatovce prostredníctvom OcÚ v prípade potreby vyzve akreditované subjekty a fyzické
osoby alebo právnické osoby o predloženie ponúk programov, foriem pomoci a spolupráce pri
realizácií opatrení a nariadení zákona č. 61/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.

305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré

zákony, (ďalej len ponuka). V prípade, že Obce Opatovce – OcÚ, bude mať v rozpočte
disponibilné finančné prostriedky na zabezpečovanie opatrení podľa zákona č. 61/2018 Z.z.,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej

kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa

menia a dopĺňajú niektoré zákony a zároveň sa identifikuje potreba na zabezpečenie programu
alebo služby pre oprávneného klienta, bude Obce Opatovce postupovať v zmysle platnej
Smernice o verejnom obstarávaní v podmienkach Obce Opatovce.

3. Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- Obchodné meno alebo názov organizácie
- Sídlo akreditovaného subjektu, fyzickej osoby alebo právnickej osoby
- Štatutárny zástupca a zodpovedné osoby
- Právoplatné Rozhodnutie o udelení akreditácie ak to povaha ponúkaných alebo

požadovaných činností vyžaduje
- Vymedzenie cieľových skupín a metód, foriem práce s týmito skupinami
- Vymedzenie priestoru na realizáciu ponuky
- Potvrdenie o registráciu subjektu na VÚC ak si to legislatíva vyžaduje

4. Obec Opatovce môže poskytnúť finančný príspevok akreditovanému subjektu, fyzickej alebo
právnickej osobe spôsobilej na napĺňanie opatrení zákona č. 61/2018 Z.z., ktorým sa mení

a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia

a dopĺňajú niektoré zákony vo výške preukázaných skutočných výdavkov na vykonávanie
opatrenia, metódy, techniky a postup podľa zákona č. 61/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa

zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú

niektoré zákony, najviac vo výške dohodnutej v zmluve alebo objednávke.

Článok 8

Záverečné ustanovenia

1. Zmeny v texte Všeobecne záväzného naradenia Obce Opatovce č. 4/2017 o úprave podmienok
poskytovania finančných prostriedkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa
a o sociálnej kuratele Obce Opatovce riešené Dodatkom č. 1 k tomuto VZN sú vyznačené
kurzívou.

2. Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2017 o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na
podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa a o sociálnej kuratele Obce Opatovce schválilo
Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach dňa 13.06.2018 uznesením č.24/2018 a nadobúda
účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce.

V Opatovciach, dňa 10.05.2018 Janka Horňáková



starostka obce Opatovce

Dňa

1. Dodatok č. 1 vyvesený na úradnej tabuli v obci Opatovce 14.05.2018

2. Dodatok č. 1 zvesený z úradnej tabule v obci Opatovce 30.05.2018

3. Dodatok č. 1 schválený obecným zastupiteľstvom 13.06.2018

4. Dodatok č. 1 vyvesené na úradnej tabuli v obci Opatovce 19.06.2018

5. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom 04.07.2018


