
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča 
č. 5/2013 zo dňa 12.9.2013 

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

 
 
Mesto Bytča na základe ustanovení §6 a §11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie 
o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa (ďalej len 
nariadenie). 
 

§ 1 
Základné ustanovenia 

 
1. Predmetom úpravy tohto všeobecne záväzného nariadenia je podpora sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej 

kurately na zabezpečenie predchádzania krízových situácií v rodine, ochrany práv a právom chránených záujmov 
detí, predchádzania prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu detí na území  
mesta Bytča. 

2. Toto nariadenie upravuje podmienky poskytovania finančných prostriedkov určených na úpravu a obnovu rodinných 
pomerov dieťaťa, príspevku na tvorbu úspor dieťaťa, príspevku na dopravu do detského domova a ostatných foriem 
a podmienok poskytovania pomoci,   a podrobnosti ich poskytovania v zmysle  zákona č. 305/2005 Z.z. 
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) . 

 
§  2 

Pôsobnosť mesta 
 
Mesto  Bytča pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti  
a) vykonáva 

1. opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho 
vývinu detí a plnoletých fyzických osôb podľa § 2 tohto nariadenia, 

2. opatrenia podľa § 3 tohto nariadenia, 
b) organizuje 

1. výchovné programy alebo sociálne programy pre deti, ktorým bolo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately alebo súdom uložené výchovné opatrenie, 

2. programy na pomoc ohrozeným deťom a plnoletým fyzickým osobám a rodinám podľa § 4 tohto nariadenia 
v prostredí podľa §4 zákona, 

c) spolupôsobí 
1. pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo orgánom sociálnoprávnej ochrany detí  a sociálnej 

kurately, 
2. pri pomoci deťom, pre ktoré orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva sociálnu kuratelu 

a podieľa sa na spracovaní a plnení plánu sociálnej práce s dieťaťom, 
3. pri úprave a obnove rodinných pomerov dieťaťa finančnou podporou podľa § 7, 

d) poskytuje pomoc 
1. dieťaťu v naliehavých prípadoch, najmä ak je ohrozený život, zdravie alebo priaznivý psychický vývin, fyzický 

vývin a sociálny vývin, 
2. dieťaťu alebo plnoletej fyzickej osobe ohrozenej správaním člena rodiny, členov rodiny alebo správaním iných 

fyzických osôb, 
3. na zachovanie a úpravu vzájomných vzťahov medzi dieťaťom a rodičom a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, 

ak bolo dieťa umiestnené v zariadení na výkon ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia alebo 
výchovného opatrenia, 

4. mladému dospelému po skončení náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti, a ústavnej 
starostlivosti, pri zabezpečení bývania a zamestnania, 

e) poskytuje 
1. rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa  príspevok na dopravu do zariadenia podľa § 4 

tohto nariadenia, 



2. informácie fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na podanie žiadosti 
o zapísanie do zoznamu žiadateľov a o subjektoch vykonávajúcich prípravu na náhradnú starostlivosť, 

3. štatistické údaje z oblasti výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately štátnym orgánom na účely 
spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov, 

4. finančné prostriedky podľa § 5 a 6 tohto nariadenia, 
f) poskytuje súčinnosť 

1. štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí  a sociálnej kurately pri zisťovaní rodinných pomerov, bytových 
pomerov a sociálnych pomerov dieťaťa a jeho rodiny na účely vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately, 

2. zariadeniu pri zabezpečovaní osamostatnenia sa mladého dospelého, 
g) utvára podmienky na prácu s komunitou, 
h) vyhľadáva fyzické osoby, ktorým by bolo možné zveriť dieťa do starostlivosti, 
i) vyjadruje sa k spôsobu života fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, a jej rodiny, 
j) vedie evidenciu detí, rodín a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately. 
 

§ 3 
Opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately v pôsobnosti mesta 

 
1. Mesto Bytča môže vyčleniť v rozpočte finančné prostriedky na dopravu rodiča  za dieťaťom umiestneným v 

detskom domove podľa § 4 tohto nariadenia. 
2. Mesto Bytča  vyčlení v rozpočte finančné prostriedky na úpravu a obnovu  rodinných pomerov dieťaťa vrátane 

bytových a sociálnych pomerov podľa § 5 tohto nariadenia. 
3. Mesto Bytča poskytne dieťaťu umiestnenému v detskom domove alebo inom zariadení zriadenom na vykonávanie 

opatrení podľa zákona 305/2005 Z.z., na základe žiadosti detského domova,  v ktorom sa takéto dieťa nachádza, a 
na základe právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, príspevok na tvorbu úspor podľa § 6  
tohto nariadenia. 

4. Mesto Bytča môže vyčleniť v rozpočte finančné prostriedky  na poskytovanie finančného príspevku akreditovanému 
subjektu a fyzickej osobe alebo právnickej osobe podľa § 7 tohto nariadenia. 

5. Príspevky uvedené v ods. 1. -3.   môžu byť poskytnuté: 
a) rodičom dieťaťa, ktorí majú trvalý pobyt na území obce, a ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti 

rozhodnutím súdu a umiestnené do detského domova, 
b) osobe, ktorá má trvalý pobyt na území mesta a ktorá sa osobne stará o dieťa, ktoré bolo rozhodnutím súdu 

odňaté zo starostlivosti a umiestnené  do detského domova 
c) dieťa, ktoré je umiestnené v detskom domove, má obvyklý pobyt na území mesta Bytča  a najmenej jeden rok 

pred umiestnením do detského domova sa preukázateľne zdržiavalo na území mesta. 
 

§ 4 
Príspevok na dopravu rodiča za dieťaťom umiestnenom v detskom domove 

 
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 detského domova a na podporu úpravy ich 
rodinných pomerov mesto môže poskytovať príspevok na dopravu. 

2. Príspevok sa poskytne len na dopravu do detského domova a z detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené, v 
rozsahu  úhrady nákladov na verejnú hromadnú dopravu (autobus, vlak - cestovné II. triedy). Príspevok sa 
poskytne dvom osobám, najskôr po uplynutí jedného mesiaca,  kedy bol poskytnutý predchádzajúci príspevok. 

3. Príspevok na dopravu sa poskytuje na základe žiadosti rodiča dieťaťa alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa 
a po predložení: 
- potvrdenia príslušného detského domova o návšteve, 
- cestovných lístkov alebo v prípade použitia vlastného motorového vozidla budú žiadateľovi preplatené náklady, 

v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej verejnej dopravy (cestovné 2. triedou rýchlika alebo 
autobusu), 

- potvrdenie o príjme žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb. 
4. Podmienkou poskytnutia príspevku na dopravu je tiež to, že žiadateľ nemá žiadne finančné záväzky voči mestu, 

a výška jeho príjmu vrátane príjmu osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu, 
nepresiahne za obdobie 6 mesiacov pred podaním žiadosti hranicu životného minima. 



5. Opakovane  sa príspevok poskytne len vtedy, ak  rodičia dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa,  
prejavujú skutočný záujem o úpravu vzťahov a zachovanie vzťahov s dieťaťom a ak vynaložili primerané úsilie na 
úpravu svojich rodinných, bytových a sociálnych pomerov.  

6. Na posúdenie skutočného záujmu rodiča slúžia vyjadrenia príslušných spolupracujúcich subjektov – Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny, detského domova, prípadne zapojeného akreditovaného subjektu. Všetky pozitívne aj 
negatívne zistenia a návrhy riešení musia byť zapracované v Individuálnom pláne rozvoja osobnosti dieťaťa. 

7. Ak je výsledkom posúdenia subjektov podľa ods. 6 zistené, že poskytnutie príspevku nie je účelné, alebo rodičia 
dieťaťa umiestneného v detskom domove neprejavujú záujem o úpravu a zachovanie vzťahov s dieťaťom, môže 
mesto žiadosť o príspevok na dopravu zamietnuť. 

 
§5 

Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov 
 
1. Ak je rodič dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, obyvateľom mesta, na ktorej území má dieťa 

obvyklý pobyt a dieťa sa preukázateľne zdržiavalo na jej území najmenej jeden rok pred umiestnením do detského 
domova na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, mesto vyčlení finančné prostriedky zo 
svojho rozpočtu na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov dieťaťa. 

2. Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa poskytne mesto len vtedy ak sa poskytnutým 
príspevkom pomôže úprave alebo obnove rodinných pomerov dieťaťa, a je zrejmé, že ich použitie pomôže zlepšiť  
pomery v ktorých dieťa žilo pred umiestnením do detského domova. 

3. Mesačná výška finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa je jedna dvanástina z 10% 
sumy určenej podľa § 89 ods. zákona za každý začatý kalendárny mesiac, počas ktorého sa dieťaťu poskytuje 
starostlivosť v detskom domove. Výšku priemerných bežných výdavkov na dieťa v detských domovoch oznamuje 
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny za uplynulý rok. 

4. Finančný príspevok sa poskytne na základe písomnej a odôvodnenej žiadosti, ktorá musí obsahovať: 
- meno a priezvisko žiadateľa, 
- meno a priezvisko dieťaťa, 
- rozhodnutie o nariadení ústavnej starostlivosti, 
- potvrdenie o umiestnení dieťaťa do detského domova, 
- potvrdenie o výške mesačného príjmu spoločne posudzovaných osôb, 
- návrh účelu a formy použitia finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa. 
Zo žiadosti musí vyplývať istota, že rodinné pomery žiadateľa sa upravia tak, aby sa o dieťa do 1 roka od 
umiestnenia do detského domova mohol žiadateľ osobne starať o jeho výchovu v rodinnom prostredí.                                                          

5. Oddelenie organizačno-správne školstva a kultúry preverí sociálnu situáciu v rodine, zistí aké opatrenia ja 
nevyhnutné vykonať vo vzťahu k dieťaťu a ďalším členom rodiny na dosiahnutie úpravy a obnovy rodinných 
pomerov a či je obnova pomerov realizovateľná. Návrh riešení oddelenie organizačno-správne školstva a kultúry 
zaznamená aj do Individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa. 

6. Oddelenie organizačno-správne školstva a kultúry vypracuje návrh, ktorý predloží sociálnej komisii Mestského 
zastupiteľstva v Bytči. V zmysle odporúčania komisie bude žiadateľovi poskytnutý resp, neposkytnutý  finančný 
príspevok. 

7. Mesto Bytča poskytne schválený finančný príspevok na základe uzatvorenej zmluvy so žiadateľom v hotovosti. 
Finančný príspevok sa poskytuje zálohovo najviac do výšky 330,- €. Ďalší príspevok sa žiadateľovi poskytne až po 
predložení dokladov o použití zálohovo poskytnutej finančnej čiastky. Mesto takto postupuje až do vyčerpania 
finančnej čiastky schválenej MZ. 

8. Príjemca je povinný poskytnutý finančný príspevok zúčtovať bezodkladne po jeho vyčerpaní najneskôr však do 
termínu uvedeného v zmluve. 

9. Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančného príspevku alebo použije tento finančný príspevok na iný účel ako 
bol určený a v tejto zmluve uvedený, je povinný finančný príspevok vrátiť na účet mesta, najneskôr do 15 dní po 
termíne stanovenom na zúčtovanie. 

10. V prípade, ak sa po preskúmaní žiadosti dospeje k záveru, že finančné prostriedky nie je možné alebo účelné 
použiť  na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa,  mesto môže po zvážení rodinnej situácie dieťaťa  
vyčlenené finančné prostriedky použiť na vyhľadanie fyzickej osoby, ktorej možno dieťa zveriť do osobnej 
starostlivosti, a na podporu utvorenia náhradného rodinného prostredia pre dieťa. 

 
 
 



§ 6 
Príspevok na tvorbu úspor dieťaťa 

 
1. Ak sa do jedného roka od umiestnenia dieťaťa do detského domova neupravili rodinné pomery dieťaťa alebo 

neobnovili rodinné pomery dieťaťa ani s použitím finančného príspevku podľa § 5 tak, aby rodičia dieťaťa alebo 
osoba, ktorá sa o dieťa osobne stará, mohli osobne vykonávať starostlivosť o dieťa, ak dieťa nebolo umiestnené do 
náhradného rodinného prostredia, mesto poskytne príspevok na tvorbu úspor. 

2. Mesačná výška finančných prostriedkov na tvorbu úspor  dieťaťa je 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  za uplynulý rok. Priemerné bežné výdavky na dieťa v detských domovoch 
a detských domovoch bez sprievodu oznamuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Finančné prostriedky sa 
poskytujú za každý aj začatý kalendárny mesiac, počas ktorého je dieťaťu poskytovaná starostlivosť v detskom 
domove. 

3. Mesto nie je povinné  poskytnúť príspevky na tvorbu úspor, ak mesto vykonávalo pre fyzické osoby niektoré z 
opatrení podľa § 10 ods. 1 pís. a) a b) alebo § 11 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z.z. zodpovedajúce závažnosti 
výchovných alebo rodinných problémov a situácií dieťaťa a jeho rodiny. Splnenie povinnosti preukazuje mesto 
najmä záznamom v evidencii podľa § 75 ods. 1 pís. k) zákona č. 305/2005 Z.z. Na účely splnenia povinnosti sa 
považuje povinnosť za splnenú, ak  oprávnené fyzické osoby preukázateľne odmietli ponúkanú pomoc mesta počas 
jedného roka pred umiestnením dieťaťa do detského domova alebo mesto nemalo preukázateľne podľa spisovej 
dokumentácie dieťaťa a rodiny vedenej orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vedomosť o 
potrebe vykonávať niektoré z opatrení podľa § 10 ods. 1 pís. a) a b) alebo § 11 ods. 1 zákona č. 305/2005 pre dieťa 
a jeho rodinu najmenej jeden rok pred umiestnením dieťaťa do zariadenia na základe predbežného opatrenia súdu. 

4. Mesto poukazuje príspevok na tvorbu úspor počas vykonávania ústavnej starostlivosti mesačne na osobný účet 
dieťaťa alebo na jeho vkladnú knižku, ktoré v prospech neho zriadi detský domov alebo majetkový opatrovník,  do 
zrušenia ústavnej starostlivosti právoplatným rozhodnutím súdu alebo do skončenia ústavnej starostlivosti 
dosiahnutím plnoletosti dieťaťa alebo do umiestnenia dieťaťa do náhradného rodinného prostredia. Príspevok sa 
poskytuje vo výške podľa ods. 2.  Mesto poukazuje príspevok na tvorbu úspor od kalendárneho mesiaca, v ktorom 
mu detský domov oznámil zriadenie osobného účtu dieťaťa alebo jeho vkladnej knižky. 

5. Na nakladanie s finančnými prostriedkami na osobnom účte dieťaťa alebo na jeho vkladnej knižke sa vyžaduje 
súhlas súdu. 

 
§ 7 

Poskytovanie finančného príspevku akreditovanému subjektu a fyzickej osobe alebo právnickej osobe 
 
1. Mesto  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 mesta a sociálnej politiky Mesta 
Bytča. 

2. Mesto  prostredníctvom oddelenia organizačno-správneho, školstva a kultúry MsÚ v Bytči v prípade potreby vyzve 
akreditované subjekty a fyzické osoby alebo právnické osoby na predloženie ponúk programov, foriem pomoci a 
spolupráce pri realizácií opatrení a nariadení zákona č. 305/2005 Z.z. (ďalej len ponuka) V prípade, že mesto bude 
mať v rozpočte disponibilné finančné prostriedky na zabezpečovanie opatrení podľa zákona 305/2005 Z.z. a 
zároveň sa identifikuje potreba na zabezpečenie programu alebo služby pre oprávneného klienta, bude mesto 
postupovať v zmysle platnej Smernice o verejnom obstarávaní v podmienkach mesta Bytča. 

3. Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti: 
- obchodné meno alebo názov organizácie, 
- sídlo akreditovaného subjektu, fyzickej osoby alebo právnickej osoby, 
- štatutárny zástupca a zodpovedné osoby, 
- rozhodnutie o udelení akreditácie ak to povaha ponúknutých alebo  požadovaných činností vyžaduje, 
- vymedzenie cieľových skupín a metód, foriem práce s týmito skupinami, 
- vymedzenie priestoru na realizáciu ponuky, 
- potvrdenie o registrácii subjektu na VÚC ak si to legislatíva vyžaduje. 



4. Mesto môže poskytnúť finančný príspevok akreditovanému subjektu, fyzickej alebo právnickej osobe spôsobilej na 
napĺňanie opatrení zákona 305/2005 Z.z. vo výške preukázaných skutočných výdavkov na vykonávanie opatrenia, 
metódy, techniky a postupu podľa zákona 305/2005 Z.z., najviac vo výške dohodnutej v zmluve alebo objednávke. 

 
§ 8 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 5/2013 o úprave podmienok poskytovania finančných 

prostriedkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva 
v Bytči č.132/2013 zo dňa 12.9.2013 a nadobúda účinnosť dňom 1.10.2013. 

2. Nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia stráca účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie 
Mesta Bytča č. 2/2007 o úprave poskytovania finančných prostriedkov na podporu úpravy rodinných pomerov 
dieťaťa. 

 
 
 
 

 
Miroslav Minárčik 
primátor mesta 

  
 
 
 
 


