
Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi na základe ustanovení § 6 ods. l a § 11 ods. 4, písm. 
g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a § 75 zákona 
č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN)  

 
VZN č. 89/2006 

o poskytovaní finančných príspevkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa  
 

 
Článok 1 

Základné ustanovenia 
 

Týmto VZN sa upravujú podmienky a postup mesta Prievidza pri  poskytovaní 
finančných príspevkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, vrátane bytových a 
sociálnych pomerov,  príspevku na tvorbu úspor dieťaťa a príspevku na dopravu do detského 
domova na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.   
 

Článok 2 
Príspevok na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa 

 
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 (ďalej len dieťa) a na podporu úpravy ich rodinných 
pomerov mesto: 

1. poskytne 
a) príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa,  
b) príspevok na tvorbu úspor, 

2. môže poskytnúť príspevok na dopravu do detského domova. 
 

 
Článok 3 

Podmienky a postup pri poskytovaní príspevku na  úpravu a obnovu rodinných 
pomerov dieťaťa 

 
1. Na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa vrátane bytových pomerov a 

sociálnych pomerov vyčlení mesto zo svojho rozpočtu finančné prostriedky, ktoré 
budú použité na úpravu a obnovu rodinných pomerov v rodine dieťaťa, ktoré je 
umiestnené v detskom domove. 

 
2. Mesačná výška finančných príspevkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov 

dieťaťa je najmenej jedna dvanástina z 10% sumy vypočítanej z výšky preukázaných 
skutočných nákladov,   najviac vo výške priemerných bežných výdavkov na každé 
dieťa, ktorá sa určí výškou priemerných bežných výdavkov na každé dieťa vo 
všetkých detských domovoch a detských domovoch pre maloletých bez sprievodu 
zriadených určenými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za 
uplynutý rok podľa oznámenia príslušného orgánu sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 
kurately a to za každý začatý kalendárny mesiac, počas ktorého je dieťaťu 
poskytovaná starostlivosť v detskom domove. 

 



3. Mesto poskytne príspevok podľa čl. 2, ods.1, písm. a) pri splnení nasledujúcich 
podmienok: 

a) rodičia alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, sú obyvateľmi mesta,  
b) dieťa, ktoré je umiestnené v detskom domove, má obvyklý pobyt na území 

mesta a najmenej jeden rok pred umiestnením do detského domova na základe 
rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti sa zdržiavalo na území 
mesta, 

c) rodičia alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, majú skutočný záujem 
úpravu a obnovu rodinných pomerov a vynaložia primerané úsilie na úpravu 
svojich rodinných, bytových a sociálnych pomerov tak, aby sa mohli osobne 
starať o dieťa, 

d) podanie písomnej žiadosti. 
 

4. Odbor starostlivosti o občana, sociálne oddelenie, preverí sociálnu situáciu v rodine 
dieťaťa a pripraví návrh,  aké opatrenia je potrebné vykonať na dosiahnutie úpravy a 
obnovy rodinných pomerov. Návrh opatrení  predloží na prerokovanie  komisii MsZ 
sociálnej, zdravotnej a  bytovej (ďalej len komisia). 

 
5. Primátor mesta rozhodne o poskytnutí príspevku na úpravu a obnovu rodinných  

pomerov dieťaťa na základe odporučenia komisie.  
 

6. Ak nie je možné alebo účelné použiť príspevok na úpravu a obnovu rodinných 
pomerov dieťaťa do 6 mesiacov od umiestnenia dieťaťa v detskom domove, mesto 
môže vyčlenené finančné prostriedky použiť na vyhľadanie fyzickej osoby, ktorej 
možno dieťa zveriť do osobnej starostlivosti.  

 
Článok 4 

Postup pri poskytovaní príspevku na tvorbu úspor dieťaťa 
 

1. Ak sa do jedného roka od umiestnenia dieťaťa do detského domova neupravili rodinné  
pomery dieťaťa alebo sa neobnovili rodinné pomery dieťaťa ani použitím  príspevku 
podľa čl. 3 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, mesto poskytuje dieťaťu príspevok na tvorbu úspor. 
  

2. Mesačná výška finančného príspevku na tvorbu úspor dieťaťa je najmenej v sume 
podľa čl. 3, ods. 2, a to za každý začatý kalendárny mesiac, počas ktorého je dieťaťu 
poskytovaná starostlivosť v detskom domove. 

 
3. Mesto poukáže príspevok na tvorbu úspor mesačne na osobný účet dieťaťa. Na 

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

Článok 5 
Podmienky a postup pri poskytovaní príspevku na dopravu do detského domova 

 
1. Mesto môže poskytnúť príspevok na dopravu pri splnení nasledujúcich podmienok: 

a) rodičia alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa majú trvalý pobyt na území 
mesta,  



b) dieťa, ktoré je umiestnené v detskom domove, má obvyklý pobyt na území mesta a 
najmenej jeden rok pred umiestnením do detského domova na základe rozhodnutia 
súdu o nariadení ústavnej starostlivosti sa zdržiavalo na území mesta, 

c) rodičia alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, majú skutočný záujem o úpravu 
a obnovu rodinných pomerov a vynaložia primerané úsilie na úpravu svojich       
rodinných, bytových a sociálnych pomerov tak, aby sa mohli osobne starať 
o dieťa, čo doloží písomným dokladom z ÚPSVaR, 

d)  príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne so žiadateľom  
nepresahuje hranicu životného minima stanovenú zákonom za obdobie 6 mesiacov 
pred podaním žiadosti, 

e)  písomný doklad z detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené, o povolení 
a odporučenom rozsahu návštev dieťaťa, o tom, že detský domov, ktorý stretnutie 
odporučí, vytvorí pre stretnutie podmienky. 

 
2. Na zachovanie súrodeneckých vzťahov môže mesto poskytnúť príspevok na dopravu 

aj plnoletému súrodencovi dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt na území mesta. 
 

3. Žiadateľ o príspevok na dopravu predloží písomnú žiadosť o poskytnutie príspevku na 
dopravu do detského domova, prílohou ktorej sú doklady preukazujúce splnenie 
podmienok uvedených v čl. 5, ods. 1.    

 
4. Súhlas na poskytnutie príspevku na dopravu vydá primátor mesta na základe 

odporúčania komisie. 
 

5. Príspevok na dopravu môže mesto poskytnúť do výšky cestovného lístka na 
prostriedky verejnej dopravy pre aktuálny počet osôb (najviac 2 osoby) z Prievidze do 
sídla detského domova a späť, v ktorom je dieťa umiestnené. 

 
6. Mesto môže poskytnúť príspevok na dopravu najviac 4-krát do roka. 

 
7. Príspevok na dopravu bude žiadateľovi  poskytnutý vopred a vyplatený z pokladne 

MsÚ. 
 

8. Žiadateľ je povinný príspevok na dopravu zúčtovať predložením cestovných lístkov, v 
opačnom prípade mu príspevok na dopravu už nebude zo strany mesta poskytnutý. 

 
9. Lehota na vybavenie žiadosti je 1 kalendárny mesiac. 

  
Článok 6 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Poskytovanie finančných  príspevkov v zmysle tohto VZN sa vzťahuje len na prípady, 
keď je dieťa umiestnené do detského domova na základe právoplatného rozhodnutia 
súdu o nariadení ústavnej starostlivosti po 31. decembri 2005. 

2. Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi dňa 25. 4. 2006 
uznesením č. 95/06. 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta. 
 
Ing. Ján Bodnár, v. r. 

                   primátor mesta  


