
Všeobecne záväzné nariadenie  
Mesta Spišská Belá 

číslo 3/2006 
 zo dňa 6. apríla 2006 

 
o poskytovaní príspevku na podporu úpravy  

rodinných pomerov dieťaťa  

 
 
 
     Mestské  zastupiteľstvo v Spišskej Belej  vo veciach územnej samosprávy v zmysle  § 4 ods. 3 písm. p),  § 6 
ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 64 
ods. 2 až 6 a § 88 ods. 4 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) sa uznieslo na tomto  

 
všeobecne záväznom nariadení:  

 
 

Prvá časť  
Všeobecné ustanovenia 

 
§ 1 

Predmet nariadenia 
 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“ ) ustanovuje podmienky poskytovania finančných 
príspevkov na úpravu a zachovanie vzťahov  medzi dieťaťom a rodičom dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne 
stará o dieťa (ďalej len „rodič“) a podrobnosti jeho poskytovania,  spôsob použitia vyčlenených finančných 
príspevkov  na  úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, ktoré  bolo  umiestnené do detského domova na 
základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti  po 31. decembri 2005 . 
(2) Mesto Spišská Belá (ďalej len „mesto“) zo svojho rozpočtu poskytuje finančné prostriedky na  

a) príspevok na dopravu, 
b) príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa vrátane bytových a sociálnych pomerov,  
c) príspevok na tvorbu úspor. 
 

Druhá časť  
Príspevok na dopravu 

 

§ 2 
 

(1) Mesto môže poskytnúť príspevok na dopravu do detského domova rodičom, ktorým bolo dieťa odňaté do 
starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do detského domova . 

     

(2) Oprávneným žiadateľom  príspevku podľa  odseku 1 sú rodičia dieťaťa, ktorí spĺňajú tieto podmienky: 
a) majú trvalý pobyt v meste Spišská Belá,  
b) prejavujú skutočný záujem o úpravu a zachovanie vzťahov s dieťaťom a vynakladajú primerané úsilie na 

úpravu svojich rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych pomerov tak, aby sa mohli osobne starať 
o dieťa,   

c) príjem rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa a fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú 
spoločne podľa osobitného predpisu  (zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime v znení neskorších 
predpisov ) nepresiahnu hranicu životného minima stanovenú zákonom.  

 
 

§ 3 
Forma poskytnutia príspevku na dopravu 

 
Príspevok na dopravu do detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené sa poskytuje rodičom v peňažnej 

forme v hotovosti, poštovou poukážkou alebo na nimi určený bankový účet. Uvedený príspevok sa neposkytuje 
vopred (ako preddavok, resp. záloha) .  

 
§ 4 

Výška príspevku na dopravu   

 
     Rodičom dieťaťa sa poskytuje príspevok na dopravu do detského domova a späť vo výške 50%  z ceny 

spiatočného cestovného lístka verejnej hromadnej dopravy (autobus, vlak).  
 

§ 5 
Podmienky poskytovania príspevku na dopravu   

 

(1) Príspevok na dopravu poskytuje mesto najviac jedenkrát za kalendárny mesiac na základe predloženej 
písomnej žiadosti rodiča dieťaťa. Žiadosť sa podáva na Mestský úrad v Spišskej Belej do 15 dní po návšteve 
dieťaťa v detskom domove na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia. Po uplynutí uvedenej lehoty zaniká 



nárok na poskytnutie tohto príspevku . Príspevok na dopravu sa poskytuje jednému alebo obom rodičom. Na 
poskytnutie tohto príspevku je právny nárok za predpokladu splnenia podmienok určených týmto nariadením 
a príslušnými právnymi predpismi.   

 
(2) K žiadosti o poskytnutie príspevku na dopravu rodič predloží občiansky preukaz, právoplatné rozhodnutie 
súdu o odňatí a umiestnení dieťaťa do detského domova a priloží cestovný lístok a potvrdenie o návšteve dieťaťa 
v detskom domove na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 2 tohto nariadenia.  
 
(3) Príspevok na dopravu sa žiadateľovi vyplatí do 15 dní od podpísania zmluvy resp. od predloženia cestovných 
lístkov a potvrdenia, ak ide o opätovnú žiadosť o poskytnutie príspevku na základe už podpísanej zmluvy podľa 
odseku 7. 
 
(4) Pre účely posúdenia žiadosti podľa odseku 1 záujem rodičov, primerané úsilie rodičov dieťaťa a účelnosť 
poskytnutého príspevku na dopravu posudzujú spoločne orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 
mesto a detský domov, v ktorom je dieťa umiestnené, príp. s iným akreditovaným subjektom, ak tento s rodičmi 
pracuje. Ak je výsledkom posúdenia subjektov podľa prvej vety zistenie, že poskytnutie príspevku nie je účelné, 
alebo rodičia dieťaťa neprejavujú skutočný záujem o úpravu a zachovanie vzťahov s dieťaťom,  môže mesto   
žiadosť o príspevok na dopravu zamietnuť.  Výsledky posúdenia  musia byť písomne zdokumentované. 
 
(5) Príspevok na dopravu sa poskytuje najviac po dobu jedného roka od  umiestnenia dieťaťa  v detskom domove 
.   
 
(6) Podanú žiadosť o poskytnutí príspevku na dopravu skompletizuje mestský úrad (odd. soc. vecí ) a predloží ju 
na posúdenie osobitnej  komisii menovanej primátorom mesta , ktorá  doporučí  primátorovi mesta  žiadosti 
vyhovieť alebo ju zamietnuť. O žiadosti rozhoduje primátor mesta vydaním písomného rozhodnutia. O žiadosti sa 
rozhodne do 30 dní od jej podania na mestský úrad (v prípade jej úplnosti). Na posúdenie žiadosti a vydanie 
rozhodnutia sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.  
 
(7) Na základe rozhodnutia primátora mesta uzatvorí mesto so žiadateľom písomnú zmluvu o poskytnutí 
príspevku na dopravu za podmienok uvedených v tomto nariadení a príslušných právnych predpisov.  

 
Tretia časť 

Príspevok  na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa 
§ 6 

 
(1) Na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov dieťaťa, ktoré bolo 
umiestnené do detského domova na základe právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti 
po 31. decembri 2005 poskytne  mesto zo svojho rozpočtu finančný príspevok  za podmienok uvedených v tomto 
nariadení. Na poskytnutie tohto príspevku je právny nárok za predpokladu splnenia podmienok určených týmto 
nariadením a príslušnými právnymi predpismi. 
 
(2) Oprávneným žiadateľom príspevku podľa odseku 1 sú rodičia, ktorí spĺňajú tieto podmienky:  
a) majú trvalý pobyt v meste Spišská Belá,  
b) dieťa, na ktoré žiadajú príspevok, má obvyklý pobyt v meste Spišská Belá a zdržiavalo sa na jeho území 
najmenej jeden rok pred umiestnením do detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené na základe 
právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, 
c) majú skutočný záujem a vynakladajú primerané úsilie na zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom a na 
úpravu svojich rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych pomerov  tak, aby sa mohli osobne starať 
o uvedené dieťa.  
      
(3) Záujem rodičov dieťaťa podľa odseku 2 písm. c) a  účelnosť poskytnutého príspevku   rodičom na úpravu 
a obnovu rodinných pomerov  dieťaťa vrátane bytových a sociálnych pomerov  posudzujú spoločne orgán 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, mesto a detský domov, v ktorom je dieťa umiestnené, alebo 
v spolupráci s akreditovaným subjektom v prípade, že tento s rodičmi pracuje. . 

 
§ 7 

Forma poskytnutia príspevku  na úpravu a obnovu  
rodinných pomerov dieťaťa 

 
Príspevok  na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa poskytuje mesto  rodičom  v peňažnej forme, 

vecnej forme alebo v kombinovanej forme a to najmä na úhradu  : 
 a) nájomného vrátane dlhu na nájomnom za bývanie, 
 b) základného  vybavenia domácnosti vrátane jeho opráv a údržby,  
 c) na nevyhnutnú údržbu rodinného domu alebo bytu, ktorý žiadateľ užíva na trvalé bývanie,  

        d) na  zabezpečenie výchovy a iných nevyhnutných potrieb dieťaťa umiestneného v detskom domove.  
 

§ 8 
Výška a účel príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa 

 
(1) Výška príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa je najmenej  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 uplynulý rok a to za každý začatý kalendárny mesiac počas ktorého  je dieťaťu poskytovaná 
starostlivosť v detskom domove. Presná suma na aktuálny rok  bude každoročne stanovená Ústredím práce , 
sociálnych vecí  a rodiny. 

       
(2)  Pri určovaní výšky a spôsobu použitia finančných prostriedkov sa vychádza z povahy a závažnosti situácie, 
v ktorej sa dieťa, jeho rodina ocitla a ktorú je potrebné riešiť.  

 
§ 9 

Spôsob a podmienky použitia príspevku 
na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa 

 
(1) Mesto poskytne uvedený príspevok len v prípade, ak oprávnený žiadateľ predloží žiadosť a doklady, ktoré 
budú zaručovať, že rodinné a sociálne pomery sa upravia tak, aby sa o dieťa do jedného roka od umiestnenia do 
detského domova mohol žiadateľ osobne starať. Mesto  prešetrí celkovú situáciu žiadateľa v spolupráci 
s orgánom sociálnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately a detským domovom .   
 
(2) Splnenie podmienky podľa odseku 1 mesto prehodnotí v prípade každého dieťaťa, ktoré bolo umiestnené 
v detskom domove po 31. decembri 2005. 
 
(3) Zámery mesta v oblasti finančnej podpory, úpravy alebo obnovy rodinných pomerov dieťaťa sú súčasťou 
plánu sociálnej práce s rodinou dieťaťa vypracovanom orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 
na spracovaní ktorého sa mesto podieľa. 

      
(4) Uvedený príspevok sa poskytuje najviac po dobu jedného roka od  umiestnenia dieťaťa  v detskom domove .   

    
(5) Podanú žiadosť o uvedený príspevok skompletizuje mestský úrad (odd. sociálnych vecí) a predloží ju na 
posúdenie osobitnej  komisii menovanej primátorom mesta , ktorá  odporučí primátorovi mesta  žiadosti vyhovieť 
alebo ju zamietnuť. O žiadosti rozhoduje primátor mesta vydaním písomného rozhodnutia. O žiadosti sa 
rozhodne do 30 dní od jej podania na mestský úrad (v prípade jej úplnosti). Na posúdenie žiadosti a vydanie 
rozhodnutia sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.  

      
(6) Na základe rozhodnutia primátora mesta uzatvorí mesto so žiadateľom písomnú zmluvu o poskytnutí 
príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa umiestneného v detskom domove a to  za podmienok 
uvedených v tomto nariadení a príslušných právnych predpisov .  

 
 

Štvrtá časť  
Príspevok na tvorbu úspor 

 
§ 10 

 
Ak sa do jedného roka od umiestnenia dieťaťa do detského domova neupravili rodinné pomery dieťaťa alebo sa 
neobnovili rodinné pomery dieťaťa ani použitím finančných prostriedkov podľa § 6 až 9 tohto nariadenia,  mesto  
poskytuje dieťaťu mesačný príspevok na tvorbu úspor .  
 

 
§ 11 

Forma poskytnutia príspevku  na tvorbu úspor  

 
Príspevok na tvorbu úspor poskytuje mesto rodičom v peňažnej forme mesačne na osobný účet dieťaťa, ktorý 
zriadi detský domov, v ktorom je dieťa umiestnené.  
 

 
§ 12 

Výška príspevku na tvorbu úspor  

 
(1) Výška príspevku na tvorbu úspor je ročne najmenej  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 
uplynulý rok a to za každý začatý kalendárny mesiac počas ktorého  je dieťaťu poskytovaná starostlivosť 
v detskom domove. Presná suma na aktuálny rok  bude každoročne stanovená Ústredím práce, sociálnych vecí  
a rodiny. 

       
(2)  Pri určovaní výšky príspevku sa vychádza z povahy a závažnosti situácie, v ktorej sa dieťa, jeho rodina ocitla 
a ktorú je potrebné riešiť.  

 
§ 13 

Spôsob a podmienky použitia príspevku na tvorbu úspor  



 
(1) Mesto poskytne uvedený príspevok len v prípade, ak oprávnený žiadateľ – detský domov, v ktorom je dieťa 
umiestené, predloží žiadosť a potrebné doklady. Mesto  prešetrí celkovú situáciu žiadateľa v spolupráci 
s orgánom sociálnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately a detským domovom .   

   
(2) Podanú žiadosť o uvedený príspevok skompletizuje mestský úrad (odd. sociálnych vecí) a predloží ju na 
posúdenie osobitnej  komisii menovanej primátorom mesta , ktorá  odporučí primátorovi mesta  žiadosti vyhovieť 
alebo ju zamietnuť. O žiadosti rozhoduje primátor mesta vydaním písomného rozhodnutia. O žiadosti sa 
rozhodne do 30 dní od jej podania na mestský úrad (v prípade jej úplnosti). Na posúdenie žiadosti a vydanie 
rozhodnutia sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.  

      
(3) Na základe rozhodnutia primátora mesta uzatvorí mesto so žiadateľom písomnú zmluvu o poskytnutí 
príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa umiestneného v detskom domove a to  za podmienok 
uvedených v tomto nariadení a príslušných právnych predpisov .  
      
(4) Uvedený príspevok sa poskytuje po dobu umiestnenia dieťaťa  v detskom domove po uplynutí 1 roka od 
umiestnenia dieťaťa.   
          
(5)  Na nakladanie s finančnými prostriedkami  na osobnom účte dieťaťa je potrebný súhlas súdu.  Detský domov, 
v ktorom je dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, zasiela mestu raz 
ročne výpis z uvedeného účtu dieťaťa.  
 

 
§ 14 

Spoločné ustanovenia 

 
(1)  Povinnosť poskytovať príspevok na dopravu, príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa 
a príspevok na tvorbu úspor s vzťahuje na prípady, keď bolo dieťa umiestnené do detského domova na základe 
právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej  starostlivosti po 31.decembri 2005 . 
(2) Týmto nariadením nie sú dotknuté ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 6/2004 o sociálnej 
pomoci . 
 
 

§ 15 
Záverečné ustanovenia 

 

( 1 ) Týmto nariadením nie sú dotknuté príslušné ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. a ďalších právnych 
predpisov. 
( 2 ) Zmeny tohto nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej 3/5 prítomných poslancov.  
( 3 ) Toto nariadenie bolo schválené  Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Belej dňa 6.4.2006 ako uznesenie 
číslo   ....../2006. 
( 4 ) Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Belej a jeho 
vyvesením na úradnej tabuli mesta. 
 
 
 
 
 

§ 16 
Účinnosť 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť uplynutím 15-neho dňa od jeho zverejnenia. 
 
 
 
 
 
 
                                                                           ........................................................ 
                                                                                       JUDr. Štefan Bieľak 

                                                                                           primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Doložky :  
 

 Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej 
tabuli mesta: 

 
 
 
 
dňa : 24.03.2006                               pečiatka                                               podpis: ................................. 
 
 
 

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení mestským zastupiteľstvom  vyvesené 
(publikované) na úradnej tabuli mesta : 

 
 
 
 
dňa :  07.04.2006                                        pečiatka                                                podpis: ................................. 
 
 
 

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule mesta :               
 
 
 
 
 
dňa :  22.04.2006                            pečiatka                                             podpis: ........................................ 
                                      
 
 

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť  
 
 
 
 
dňa : 22.04.2006                               pečiatka                                              podpis: ...................................... 


