
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Byt�a 
�. 2/2007 zo d�a 18.4.2007 

o úprave podmienok poskytovania finan�ných prostriedkov 
na podporu úpravy rodinných pomerov die�a�a. 

 
 
Mesto Byt�a na základe ustanovení §6 a §11 ods. 4 písm. g/ zákona SNR �. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a zákona �. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o úprave podmienok poskytovania finan�ných 
prostriedkov na podporu úpravy rodinných pomerov die�a�a (�alej len nariadenie). 
 

�lánok 1 
Základné ustanovenia 

 
Toto nariadenie upravuje podmienky poskytovania finan�ných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov 
die�a�a a príspevku na tvorbu úspor die�a�u pod�a zákona �. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej 
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení . 
 

�lánok 2 
Výklad pojmov 

 
1. Sociálnoprávna ochrana detí je súbor opatrení na zabezpe�enie 

a) ochrany die�a�a, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a ktorá rešpektuje jeho najlepší záujem pod�a 
medzinárodného dohovoru, 

b) výchovy a všestranného vývinu die�a�a v jeho prirodzenom rodinnom prostredí, 
c) náhradného prostredia die�a�u, ktoré nemôže by� 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 die�a�a a plnoletej fyzickej osoby a poskytovanie 
pomoci v závislosti od závažnosti poruchy a situácie, v ktorej sa nachádza die�a alebo plnoletá fyzická osoba. 

3. Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávajú 
a) orgány štátnej správy (Ministerstvo PSVaR SR, Ústredie PSVaR, Úrad PSVaR, 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. 
 

�lánok 3 
Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v pôsobnosti obce 

 
1. Mesto Byt�a vy�lení v rozpo�te finan�né prostriedky na úpravu a obnovu rodinných pomerov die�a�a vrátane 

bytových a sociálnych pomerov pod�a �l. 4 tohto nariadenia. 
2. Mesto Byt�a poskytne die�a�u umiestnenému do detského domova na základe právoplatného rozhodnutia súdu o 

nariadení ústavnej starostlivosti po 31. decembri 2005 príspevok na tvorbu úspor pod�a �l. 5 tohto nariadenia. 
3. Mesto Byt�a vy�lení v rozpo�te finan�né prostriedky na dopravu rodi�a za die�a�om umiestneným v detskom 

domove pod�a �l. 6 tohto nariadenia. 
 

�lánok 4 
Postup pri úprave a obnove rodinných pomerov die�a�a s nariadenou ústavnou starostlivos�ou 

 
1. Na úpravu a obnovu rodinných pomerov die�a�a vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov vy�lení mesto zo 

svojho rozpo�tu finan�né prostriedky, ktoré budú použité na úpravu a obnovu rodinných pomerov v rodine die�a�a, 
ktoré je umiestnené v detskom domove. 

2. Finan�né prostriedky poskytne mesto Byt�a len v prípade, ak ich použitie napomôže úprave alebo obnove 
rodinných pomerov die�a�a a je zrejmé, že ich použitie môže zlepši� výchovné pomery v ktorých die�a žilo pred 
umiestnením do detského domova. 

3. Výška finan�ných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov die�a�a je najmenej jedna dvanástina z 10 
% sumy vypo�ítanej z výšky preukázaných skuto�ných nákladov na rok, najviac vo výške priemerných bežných 



výdavkov na každé die�a, ktoré 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 poskytovaná starostlivos� v detskom domove. 

4. Oprávnenú rodinu, v ktorej bude Mesto Byt�a spolupôsobi� pri úprave a obnove rodinných pomerov die�a�a, tvoria 
rodi�ia alebo osoba, ktorá sa osobne starala o die�a s nariadenou ústavnou starostlivos�ou. �lenovia rodiny musia 
sp��a� tieto podmienky: 
a) rodi�ia alebo osoba ktorá sa osobne stará o die�a, majú trvalý pobyt na území mesta Byt�a, 
b) die�a, ktoré je umiestnené v detskom domove, má obvyklý pobyt na území mesta Byt�a a najmenej jeden rok 

pred umiestnením do detského domova sa zdržiavalo na území mesta Byt�a, 
c) rodi�ia alebo osoba, ktorá sa osobne stará resp. starala o die�a, 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, bytových 
pomerov a sociálnych pomerov tak, aby sa mohli osobne stara� o die�a, 

d) rodi�ia alebo osoba, ktorá sa osobne stará resp. starala o die�a, nie sú dlžníkmi vo�i mestu Byt�a alebo inej 
organizácií ktorej zria�ovate�om je Mesto Byt�a. 

5. Návrh výšky a ú�el použitia finan�ných prostriedkov ur�ených na úpravu a obnovu rodinných pomerov pripraví 
referát sociálnych vecí MsÚ(�alej referát) na základe žiadosti zákonného zástupcu die�a�a. 
Žiados� zákonného zástupcu die�a�a musí obsahova�: 
- meno a priezvisko žiadate�a (oprávnený rodi� alebo oprávnená osoba), 
- meno a priezvisko die�a�a, 
- rozhodnutie o nariadení ústavnej starostlivosti, 
- potvrdenie o umiestnení die�a�a v detskom domove, 
- potvrdenie o zaplatení si daní a poplatkov vo�i Mestu Byt�a a zaplatení nájomného a služieb spojených s 

bývaním, 
- potvrdenie o výške mesa�ného príjmu spolo�ne posudzovaných osôb, 
- ú�el a formu použitia schválených finan�ných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov die�a�a, 

6. Referát sociálnych vecí MsÚ preverí šetrením sociálnu situáciu v rodine a zistí, aké opatrenia je nevyhnutné 
vykona� vo vz�ahu k die�a�u a �alším �lenom rodiny na dosiahnutie úpravy a obnovy rodinných pomerov a �i je 
obnova pomerov zrealizovate�ná. 

7. Referát sociálnych vecí MsÚ spracuje návrh, a odporu�í primátorovi mesta prizna� poskytnutie finan�ných 
prostriedkov najviac do výšky stanovenej v ods. 3 tohto �lánku s uvedením ú�elového vynaloženia adekvátnych 
finan�ných prostriedkov. 

8. Spôsob použitia celkovo vy�lenených finan�ných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov die�a�a ur�í 
mesto Byt�a. Ak je výsledkom posúdenia subjektov pod�a �lánku 2 ods. 3 tohto nariadenia zistené, že poskytnutie 
príspevku nie je ú�elné alebo rodi�ia die�a�a neprejavujú skuto�ný záujem o úpravu pomerov a zachovanie vz�ahov 
s die�a�om, môže mesto Byt�a žiados� o príspevok zamietnu�. 

 
�lánok 5 

Postup pri poskytovaní príspevku na tvorbu úspor die�a�u 
 
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 ani použitím finan�ných prostriedkov pod�a �l. 4 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 poskytuje die�a�u 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, ktoré 
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 deti a sociálnej 
kurately za uplynutý rok a to za každý za�atý kalendárny mesiac, po�as ktorého je die�a�u poskytovaná 
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. Na nakladanie s prostriedkami na ú�te die�a�a je potrebný súhlas súdu. 

4. Po uplynutí jedného roka od právoplatného umiestnenia die�a�a v detskom domove Mesto Byt�a poskytuje finan�ný 
príspevok na osobný ú�et die�a�a v spolupráci s detským domovom, v ktorom je die�a umiestnené. 

 
 
 
 



�lánok 6 
Postup pri poskytovaní príspevku na dopravu rodi�a za die�a�om umiestneným v detskom domove 

 
1. Rodi�om die�a�a alebo osobe, ktorá sa osobne starala o die�a pred jeho umiestnením do detského domova, ktorí 

sú obyvate�mi mesta Byt�a, môže Mesto Byt�a poskytnú� príspevok na dopravu do detského domova, v ktorom je 
die�a umiestnené. 

2. Príspevok na dopravu sa poskytuje na základe žiadosti rodi�a alebo oprávnenej osoby o refundáciu nákladov 
spojených s dopravou do detského domova a pre jej rozhodnutie je potrebné predloži� nasledovné podklady: 
- žiados� o refundáciu nákladov spojených s dopravou do detského domova, 
- rozhodnutie o umiestnení die�a�a v detskom domove, 
- potvrdenie detského domova o návšteve rodi�a alebo inej oprávnenej osoby v detskom domove na tla�ive 

referátu sociálnych vecí MsÚ. 
3. Ak bola žiados� predložená úplná, môže Mesto Byt�a poskytnú� rodi�ovi príspevok. 
4. Podmienkou opätovného poskytnutia refundácie nákladov spojených s dopravou do detského domova je prejavenie 

skuto�ného záujmu rodi�a o úpravu a zachovanie vz�ahov s die�a�om. Na posúdenie skuto�ného záujmu rodi�a 
slúži vyjadrenie organizácií uvedených v �lánku 2 ods. 3 tohto nariadenia. 

5. Ak je výsledkom posúdenia subjektov pod�a ods. 4 tohto �lánku zistené, že poskytnutie príspevku nie je ú�elné 
alebo rodi�ia die�a�a umiestneného v detskom domove neprejavujú skuto�ný záujem o úpravu a zachovanie 
vz�ahov s die�a�om, môže Mesto Byt�a žiados� o príspevok na dopravu zamietnu�. 

 
�lánok 7 

Závere�né ustanovenie 
 
1. Povinnos� poskytova� finan�né prostriedky v zmysle tohto nariadenia sa vz�ahuje len na prípady, ke� je die�a 

umiestnené do detského domova na základe právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti po 
31.decembri 2005. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Byt�a �. 2/2007 o úprave podmienok poskytovania finan�ných 
prostriedkov na podporu úpravy rodinných pomerov bolo schválené uznesením Mestského zastupite�stva v Byt�i 
�.50/2007 d�a 18.04.2007 a nadobúda ú�innos� d�om 03.05.2007.  

 
 
 
 
 

Ing. Peter Korec 
primátor mesta 


