
 Všeobecne  záväzné  nariadenie  Mesta  Malacky 
č. 5/2006 

o podmienkach poskytovania finančných príspevkov 
z rozpočtu mesta na vykonávanie opatrení  

v oblasti sociálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately 

 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Malackách v zmysle čl. 68 Ústavy Slovenskej 
republiky vo veciach územnej samosprávy, na základe § 6 ods. (1) a § 11 
ods. (4) písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a  v súlade s § 75 zákona č. 305/2005 Z.z. 
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 
 

vydáva 
 

toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej VZN), 
ktorým sa upravujú podmienky a  postup pri poskytovaní finančných 

príspevkov z rozpočtu Mesta Malacky na vykonávanie opatrení 
sociálnoprávnej  ochrany detí a sociálnej kurately 

 
 
 
 

Prvá časť 
 

§ 1 
Základné ustanovenie 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie 

(ďalej VZN) upravuje podmienky 
poskytovania, spôsob realizácie a výšku 
finančných príspevkov Mesta Malacky 
určených na úpravu a  obnovu rodinných 
pomerov dieťaťa, príspevku na dopravu a  
príspevku na tvorbu úspor v súlade so 
zákonom č.305/2005 Z. z. o  sociálno-
právnej ochrane detí a sociálnej kuratele a  
o zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov. 
 

 
 

 
 

§ 2  
Predmet úpravy 

 
1) Zákon č.305/2005 Z.z. o sociálno-

právnej ochrane detí a sociálnej 
kuratele a  o  zmene a  doplnení 
niektorých zákonov upravuje 
sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu 
kuratelu na zabezpečenie 
predchádzania vzniku krízových 
situácií v rodine, ochrany práv a 
právom chránených záujmov detí, 
predchádzania prehlbovaniu a  
opakovaniu porúch psychického 
vývinu, fyzického vývinu a  sociálneho 
vývinu detí a plnoletých fyzických 



 2 

osôb a  na zabezpečenie zamedzenia 
nárastu sociálno-patologických javov. 

2) V oblasti sociálnoprávnej ochrany 
a sociálnej kurately Mesto Malacky 
pri výkone svojej samosprávnej 
pôsobnosti v súlade  so zákonom č. 
305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej 
ochrane detí a sociálnej kuratele a  o 
zmene a  doplnení niektorých zákonov  
týmto VZN poskytuje z rozpočtu mesta 
finančný  príspevok:  

     a) na  dopravu, 
     b) na     úpravu    a   obnovu  rodinných  
         pomerov dieťaťa vrátane bytových  a   
         sociálnych  pomerov, 
     c) na  tvorbu  úspor,  
     d) akreditovanému  subjektu  a  fyzickej    
         alebo  právnickej  osobe   podľa  § 88  
         ods.  (3)   na   vykonávanie    opatrení  
         podľa    zákona    č.  305/2005   Z.  z.       
         o   sociálnoprávnej      ochrane     detí     
         a  sociálnej   kuratele. 
       
 

Druhá časť 
 

§ 3 
Podmienky pri poskytovaní  

finančných príspevkov 
na dopravu, na úpravu a obnovu 

rodinných  pomerov dieťaťa  
a na tvorbu úspor 

  
1) Oprávneným   žiadateľom   o  príspevok  
    podľa § 2 ods. 2) písm. a), b) tohto VZN 
    sú rodičia dieťaťa  alebo osoba, ktorá  sa 
    osobne  stará  o dieťa. 
2) Rodičia  dieťaťa  alebo  osoba,  ktorá  sa    
    osobne  stará  o  dieťa,  majú  na   území  
    mesta     Malacky     trvalý    pobyt    (sú  
    obyvateľmi   mesta  Malacky). 
3) Dieťa   má   na   území  mesta   Malacky  
    obvyklý pobyt  a  dieťa sa zdržiavalo  na     
    jeho území  najmenej   jeden   rok    pred  
    umiestnením  do   detského  domova  na  
    základe   rozhodnutia  súdu  o  nariadení  
    ústavnej  starostlivosti. 
4) Príspevky uvedené v § 2 ods.2) písm. a),  
    b) tohto  VZN  sa  poskytnú   len   vtedy,   
    ak      rodičia     dieťaťa     alebo   osoba,  

    ktorá sa osobne stará  o dieťa,  prejavujú        
    skutočný      záujem      o     úpravu       a           
    zachovanie   vzťahov  s  dieťaťom   a  ak 
    vynaložili  primerané   úsilie  na  úpravu     
    rodinných,    bytových    a      sociálnych     
    pomerov   tak,  aby   sa    mohli   osobne    
    starať  o  dieťa, čo   preukážu  dokladom  
    od    orgánu     sociálnoprávnej   ochrany  
    detí   a   sociálnej   kurately   a  detského   
    domova, v  ktorom  je dieťa umiestnené. 
5) Záujem  rodičov  dieťaťa   alebo  osoby,  
    ktorá sa  osobne stará o dieťa a účelnosť  
    poskytnutých     príspevkov   podľa   § 3  
    ods.4)  tohto  VZN  spoločne  posudzujú 
    orgány     sociálnoprávnej   ochrany  detí  
    a   sociálnej   kurately,  Mesto   Malacky 
    prostredníctvom       referátu     sociálnej             
    pomoci     mestského    úradu   a   detský   
    domov,  v  ktorom  je  dieťa  umiestnené    
    alebo      v      spolupráci        s        iným   
    akreditovaným     subjektom   v  prípade,   
    že tento  s rodičmi  alebo s osobou, ktorá 
    sa  osobne  stará  o dieťa,  pracuje. Tieto 
    subjekty   posudzujú   aj   účel   a  výšku      
    použitia  poskytnutých   príspevkov.    
6) Príjem   rodiča   alebo   osoby,  ktorá  sa  
    osobne   stará  o  dieťa   a  osôb, ktorých  
    príjmy   sa  spoločne   posudzujú   podľa  
    zákona   č. 601/2003  Z.  z.  o   životnom  
    minime     a   o     zmene    a      doplnení  
    niektorých        zákonov       nepresiahnu       
    hranicu            životného             minima      
    stanovenú      zákonom    za    obdobie  6   
    mesiacov    pred      podaním       žiadosti  
    o príspevok  podľa  § 2 ods. 2)  písm. a),  
    b)  tohto  VZN. 
7) Do       výšky       príjmu     oprávneného  
    žiadateľa   t. j.  rodičov   dieťaťa     alebo  
    osoby,  ktorá   sa  osobne stará  o dieťa a  
    osôb  spoločne  posudzovaných sa podľa  
    § 3 ods. 6)  tohto  VZN  nezarátavajú: 
a) kompenzačné     príspevky     v    zmysle  
    zákona  č. 195/1998  Z. z.     o   sociálnej  
    pomoci   v  znení  neskorších  predpisov, 
b) príspevky  k  dávke v hmotnej núdzi (na    
    stravu,   na  školské  potreby,  motivačný 
    príspevok)     podľa    platného   Výnosu   
    MPSVaR SR  o poskytovaní dotácií, 
c) výživné  na  dieťa  v prípade, ak  nebude  
    presahovať  výšku  životného minima na  
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    dieťa   podľa    zákona  č. 601/2003 Z. z.  
    o    životnom     minime    a     o   zmene       
    a    doplnení    niektorých   zákonov     v  
    znení   neskorších   predpisov, 
d) prídavok  na  dieťa,  jednorazové  štátne 
    dávky  a  jednorazová  dávka  v hmotnej   
    núdzi. 
8) V prípade     neplnenia    si  vyživovacej  
    povinnosti  v súlade s rozhodnutím súdu  
    je    rodič   povinný   doložiť   doklad   o    
    oznámení     na      orgánoch       činných 
    v  trestnom  konaní  (napr.  neplnenie   si  
    vyživovacej  povinnosti)   alebo   doklad    
    o   začatí   súdneho   konania   o  určenie  
    výživného  a  pod.    
9) Mesto    Malacky    poskytuje    finančné  
    príspevky  uvedené  v  § 2  ods. 2) písm. 
    a), b), d)   tohto  VZN   najviac  na  dobu  
    1   roku   od    umiestnenia    dieťaťa   do      
    detského  domova.    
10)V  prípade     zistenia,   že    poskytnuté  
     príspevky  podľa § 2 ods.2) písm. a), b), 
     d) tohto VZN neboli použité  na  určený         
     účel,  môže  primátor  mesta  na základe  
     doporučenia  referátu  sociálnej  pomoci     
     rozhodnúť o ich ďalšom neposkytovaní. 
11) Príspevok     uvedený  v   §  2  ods.  2)  
     písm.  c)   tohto   VZN   (príspevok   na   
     tvorbu   úspor)   sa   poskytuje   dieťaťu. 

 
 

§ 4 
Postup pri poskytovaní príspevku 

na dopravu, výška príspevku 
 
1) Na  úpravu a zachovanie vzťahov medzi  
    dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá  
    sa   osobne  stará  o  dieťa,  ktorým  bolo  
    dieťa    rozhodnutím    súdu   odňaté   zo  
    starostlivosti  a umiestnené do  detského 
    domova,  a   na  úpravu   ich   rodinných    
    pomerov     Mesto       Malacky      môže  
    poskytnúť     príspevok    na    dopravu   
    do  detského  domova (podľa  § 2 ods. 2   
    písm. a) tohto VZN), v  ktorom  je  dieťa 
    umiestnené,     na     základe     písomnej  
    žiadosti. 
2) Oprávnený    žiadateľ  t. j.  rodič,   alebo  
    osoba,  ktorá   sa  osobne   stará  o  dieťa 
    je povinný predložiť písomné potvrdenie  

    z detského  domova,  v  ktorom  je  dieťa  
    umiestnené,   o   povolení  a  odporučení       
    rozsahu     návštev    dieťaťa    a   doklad  
    o vytvorení     podmienok   na  stretnutie  
    s dieťaťom  v detskom domove.   
3) Podľa ustanovení § 3 ods. 1) až ods. 8) a  
    §4 ods.2) tohto VZN oprávnený žiadateľ 
    o príspevok na dopravu predloží  žiadosť 
    o    poskytnutie       príspevku         spolu  
    s   ostatnými    dokladmi      na     referát   
    sociálnej  pomoci  mestského  úradu.     
4) Po    skompletizovaní     žiadosti    a   po  
    posúdení       predložených       dokladov       
    referátom   sociálnej  pomoci  mestského   
    úradu   vydá   primátor   mesta  písomný       
    súhlas      na      poskytnutie     príspevku        
    na     dopravu     do    detského   domova   
   (a  späť)  na  obdobie  6  mesiacov. 
5) Príspevok   na  dopravu    sa     poskytne  
    oprávnenému     žiadateľovi      zálohovo  
    najviac  do  výšky skutočných  nákladov  
    na  jeden  cestovný   lístok  pre  aktuálny        
    počet   osôb   (maximálne  pre  2  osoby)    
    z  Malaciek   do sídla  detského domova,  
    v ktorom  je  dieťa umiestnené,    najviac  
    však  jedenkrát  v  kalendárnom  mesiaci   
    cez  pokladňu  mestského  úradu.   
6) Ďalšiu     časť    príspevku   na   dopravu  
    možno         poskytnúť       oprávnenému  
    žiadateľovi  až  po  zúčtovaní   zálohovo 
    poskytnutého   príspevku   na    dopravu  
    a  po  doložení   potvrdenia   príslušného  
    detského       domova      o     realizovaní  
    návštevy, do výšky skutočných nákladov   
    ne   jeden   cestovný   lístok pre aktuálny  
    počet  osôb  (maximálne pre 2 osoby)  z   
    detského  domova,  v  ktorom   je   dieťa 
    umiestnené, do Malaciek, a  to najneskôr    
    do  10  kalendárnych   dní   po  vykonaní 
    návštevy        v       detskom       domove  
    prostredníctvom      referátu      sociálnej  
    pomoci  cez  pokladňu mestského úradu. 
7) Oprávnený     žiadateľ     môže     znova  
    požiadať  o  príspevok   na   dopravu  do  
    detského  domova,  len  ak  si riadne plní  
    podmienky    preukazovania    príspevku  
    na   dopravu, a  to  najskôr po uplynutí 1  
    mesiaca,        kedy      bol      poskytnutý  
    predchádzajúci príspevok.   
8) Ak   oprávnený    žiadateľ  po  vykonaní  
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    návštevy  v  detskom  domove nezúčtuje  
    v  určenej  lehote  zálohovo   poskytnutý  
    príspevok na dopravu alebo ak zálohovo 
    poskytnutý      príspevok     na   dopravu  
    použije    na     iný    účel,    je    povinný       
    poskytnutý príspevok vrátiť do pokladne   
    mestského  úradu  alebo  na  účet  mesta,   
    najneskôr    do    10    dní    po    termíne 
    zúčtovania. 
9) Podľa  predchádzajúcej vety  oprávnený  
     žiadateľ   môže   opätovne   požiadať  o  
     poskytnutie  príspevku   na  dopravu  až  
     po   uplynutí   6  mesiacov   od    zániku  
     platnosti  písomného  súhlasu   podaním     
     novej   žiadosti. 
10)Lehota   na    vybavenie      žiadosti    o  
     príspevok   na   dopravu   je  15  dní  od  
     podania  žiadosti. 
 
 

§ 5  
Postup pri poskytovaní príspevku na 

úpravu a obnovu rodinných 
pomerov dieťaťa, výška a 

  spôsob použitia príspevku 
 

1) V súlade  s  § 2  ods. 2)  písm.  b)  tohto  
    VZN  príspevok   na   úpravu  a  obnovu   
    rodinných     pomerov   dieťaťa,  vrátane  
    bytových   a sociálnych  pomerov Mesto 
    Malacky  poskytne oprávneným osobám 
    na  základe  podania  žiadosti  podľa § 3  
    ods.  1)     tohto    VZN    a   po    splnení    
    podmienok  uvedených  v § 3  ods. 2) až  
    ods. 8)  tohto VZN len v tom prípade, že 
    poskytnutým  finančným príspevkom  sa  
    rodinné,   bytové    a    sociálne   pomery  
    dieťaťa  upravia    tak,  aby  sa  dieťa  do  
    1 roka od  jeho  umiestnenia do detského  
    domova   vrátilo    späť  do   upraveného   
    rodinného   prostredia. 
2) Na      úpravu    a    obnovu    rodinných, 
    bytových a  sociálnych pomerov dieťaťa  
    Mesto   Malacky na základe rozhodnutia  
    súdu  o  nariadení ústavnej  starostlivosti   
    vyčlení     zo  svojho rozpočtu  finančné   
    prostriedky      za       každý        začatý   
    kalendárny    mesiac,   počas    ktorého   
    je   dieťaťu    poskytovaná   starostlivosť        
    v  detskom  domove. 

3) Mesačná výška finančných prostriedkov 
    na  obnovu  rodinných  pomerov dieťaťa  
    je      jedna    dvanástina    z 10%   sumy  
    vypočítanej z výšky skutočne  preukáza-  
    ných      nákladov,   najviac     vo   výške  
    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  (podľa § 89 ods. 3  zákona 
    č.  305/2005   Z.  z.   o    sociálnoprávnej  
    ochrane detí  a  sociálnej kuratele).    
4) Finančný   príspevok    na    úpravu    a  
    obnovu       rodinných ,     bytových      a  
    sociálnych   pomerov  dieťaťa   poskytne 
    Mesto   Malacky    oprávneným  osobám      
    na: 
a) skvalitnenie  bývania   a   na   vybavenie  
    domácnosti, t.j.  na  kúpu  alebo  obnovu  
    základného     vybavenia       domácnosti  
    (posteľ,       stôl,       stolička,        skriňa,     
    vykurovacie teleso,  sporák,  chladnička,   
    práčka), ak  nie  sú  súčasťou  vybavenia  
    domácnosti  (podľa § 39 zákona č. 195/ 
    1998 Z. z. o sociálnej pomoci),  
b) opravu  strechy,  fasády, vymaľovanie  a 
    vyčistenie  interiérov, na  dezinfekciu   a   
    deratizáciu  obytných  priestorov, 
c) opravy elektrických rozvodov, rozvodov  
    vody a plynu,  ktoré  sú   príslušenstvom    
    rodinného     domu,    ktorý     oprávnený  
    žiadateľ      užíva    na   trvalé    bývanie, 
    v nájomných   bytoch  na  ten  istý  účel, 
    ak    však    odstránenie     závad     resp.  
    realizácia   opráv   nie   sú   povinnosťou 
    prenajímateľa. 
d) poplatky      spojené     s    nákladmi   na  
    vzdelanie  (rekvalifikácia,  kurz  a pod.), 
    ak   oprávnený   žiadateľ      má   záujem  
    zapojiť  sa do  pracovného  procesu resp. 
    zlepšiť si možnosti zamestnania (cestov- 
    né, poplatok za kurz a pod.), 
e) poplatky spojené s liečbou závislostí  od   
    alkoholu    a   iných   návykových   látok 
    i  na  poplatky za pobyt v zdravotníckom 
    zariadení,  na  úhradu      zvýšených  
    nákladov  za  lieky  resp.  za  cestovné. 
5) K  podanej   žiadosti    o   príspevok   na       
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    úpravu  a  obnovu  rodinných,  bytových  
    a     sociálnych       pomerov        dieťaťa     
    sú   oprávnení   žiadatelia  v súlade s § 5  
    ods.1)   tohto    VZN   povinní  predložiť       
    taký   projekt   resp.  zámer,  ktorý  musí    
    zaručovať, že rodinné, bytové  a sociálne 
    pomery    sa     upravia     tak,   že   dieťa    
    umiestnené    v   detskom    domove    sa   
    do 1 roka  od  umiestnenia   bude   môcť      
    vrátiť   do   tak   upraveného   rodinného 
    prostredia,  aby sa o dieťa mohli  osobne 
    starať. 
6) Poskytnutie   príspevku   na   úpravu    a  
    obnovu       rodinných,     bytových       a 
    sociálnych   pomerov  dieťaťa  odsúhlasí  
    primátor          mesta         na       základe       
    predchádzajúceho    posúdenia    referátu  
    sociálnej     pomoci     mestského   úradu   
    a doporučenia    sociálnej   a   zdravotnej  
    komisie  pri  MsZ. 
7) Mesto   Malacky     poskytne  schválený  
    finančný príspevok na  úpravu a obnovu 
    rodinných,    bytových      a    sociálnych  
    pomerov      dieťaťa         na        základe     
    uzatvorenia    zmluvy     s   oprávneným     
    žiadateľom,   ktorá    musí    obsahovať : 
   a) predmet   a  účel   použitia   príspevku, 
   b) spôsob poskytnutia  príspevku, 
   c) podmienky       kontroly          čerpania  
       príspevku,  
   d) lehotu   na  vyčerpanie  príspevku    na 
       dokončenie  projektu,  
   e) termín  zúčtovania  príspevku, 
   f) zdokladovanie  použitých   finančných 
       prostriedkov, 
   g) sankcie    v     prípade       nedodržania 
       zmluvou stanovených podmienok  atď.   
8) Lehota      na     vybavenie    žiadosti    o  
    príspevok     na      úpravu     a     obnovu  
    rodinných,    bytových     a     sociálnych  
    pomerov  dieťaťa   je   jeden  kalendárny   
    mesiac od podania žiadosti. 
9) Každú         zmluvu       o        poskytnutí      
    schváleného      finančného      príspevku     
    na      úpravu    a   obnovu      rodinných,             
    bytových      a      sociálnych     pomerov        
    dieťaťa      uzatvorí     Mesto     Malacky   
    s oprávneným      žiadateľom         podľa  
    predchádzajúceho     ustanovenia  v  §  5     
    ods. 7)  písm. a)  až  písm. g) tohto VZN 

    v súlade    s  konkrétnymi  podmienkami 
    pre  realizáciu    predloženého    projektu     
    resp.   zámeru   oprávneného   žiadateľa.  
10)Účelné           využitie          finančných  
     prostriedkov  (príspevku)   na  úpravu a  
     obnovu        rodinných,     bytových     a  
     sociálnych         pomerov            dieťaťa  
     oprávneným        žiadateľom          resp.  
     realizáciu         schváleného      projektu  
     (zámeru)  priebežne   kontroluje  referát 
     sociálnej    pomoci    mestského   úradu,  
     najmenej  však   jedenkrát    za   mesiac,  
     z   čoho  vyhotoví  písomný  záznam. 
11)Oprávnený   žiadateľ     ako     príjemca  
     príspevku      na     úpravu    a    obnovu       
     rodinných,    bytových    a     sociálnych 
     pomerov     je      povinný     poskytnuté        
     finančné          prostriedky        zúčtovať    
     bezodkladne      po      ich      vyčerpaní,  
     najneskôr  však  k  termínu  uvedenému   
     v  zmluve  podľa  §  5  ods.  7)  písm. a)   
     až písm. g),  ods. 9) tohto VZN. 
12)Príjemca      príspevku     na    úpravu  a     
     obnovu     rodinných,     bytových        a 
     sociálnych          pomerov          dieťaťa,  
     ktorý             nepredloží         zúčtovanie  
     poskytnutých  finančných   prostriedkov   
     podľa   termínu    zúčtovania   určeného 
     v zmluve alebo použije  tento príspevok   
     na iný účel ako je stanovené v predmete 
     zmluvy, je povinný poskytnuté finančné  
     prostriedky    vrátiť     na     účet   Mesta       
     Malacky  najneskôr do 10 kalendárnych  
     dní      po      termíne    stanovenom    na  
     zúčtovanie      v     zmysle     zmluvy    o  
     poskytnutí    príspevku. 
13)Podľa  predchádzajúcej vety  v takomto  
     prípade  z  dôvodu závažného porušenia 
     zmluvy   o     poskytnutí  príspevku    na  
     úpravu a obnovu rodinných, bytových a  
     sociálnych pomerov  dieťaťa  zo  strany 
     oprávneného     žiadateľa      končí     jej  
     platnosť  a   v   prípade   ďalšej  výplaty  
     finančného príspevku  sa  zastavuje. 
14)Oprávnený    žiadateľ    môže  opätovne  
     požiadať  o  poskytnutie   príspevku   na  
     úpravu a obnovu rodinných, bytových a 
     sociálnych    pomerov   dieťaťa   až   po  
     uplynutí 6 mesiacov od zániku platnosti 
     pôvodnej zmluvy. 
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15)Ak oprávnený  žiadateľ  do ½  roka   od  
     umiestnenia     dieťaťa     do     detského   
     domova  nepredloží  žiadosť  o finančný     
     príspevok     na      úpravu     a    obnovu  
     rodinných    pomerov    dieťaťa     alebo          
     predložená  žiadosť s projektom nebude 
     svojou  kvalitou     a   zámerom    spĺňať    
     požiadavky   na    úpravu     a     obnovu  
     rodinných,     bytových    a    sociálnych  
     pomerov dieťaťa  v  súlade s § 5 ods. 4) 
     písm. a)  až  písm. e), ods. 5) tohto VZN 
     a   taktiež   ak    nepríde     k   dodržaniu         
     zmluvou   stanovených   podmienok  zo 
     strany oprávneného  žiadateľa  v  súlade 
     s  §  5  ods.  12),  ods. 13)   tohto  VZN, 
     tak   Mesto       Malacky     môže     tieto  
     finančné       prostriedky       použiť    na   
     vyhľadanie     fyzickej      osoby,  ktorej 
     možno    dieťa    zveriť     do      osobnej     
     starostlivosti     podľa    §   64  ods.   (3)  
     zákona      č.   305/2005       Z.     z.     o      
     sociálnoprávnej    ochrane   a   sociálnej 
     kuratele     a      o    zmene    a  doplnení  
     niektorých zákonov. 
 
 

§ 6 
Postup pri poskytovaní 

príspevku na tvorbu úspor, 
výška príspevku 

 
1) Ak sa do  jedného  roka  od  umiestnenia 
    dieťaťa  do detského  domova neupravili   
    a neobnovili rodinné, bytové  a  sociálne  
    pomery       dieťaťa        ani       použitím    
    finančných   prostriedkov    (príspevkov) 
    podľa  § 5  tohto  VZN  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   Malacky 
    poskytne   dieťaťu  finančné  prostriedky  
    na  tvorbu  úspor. 
2) Príspevok  na  tvorbu úspor sa poskytuje  
    po       uplynutí     jedného      roka      od  
    umiestnenia dieťaťa  v detskom domove, 
    a to  za  každý začatý kalendárny mesiac  
    poskytovania   starostlivosti   v  detskom     
    domove. 

3) Mesačná výška finančných prostriedkov 
    na    tvorbu    úspor    je  najmenej  jedna  
    dvanástina  z 10%  sumy   preukázaných 
    skutočných nákladov, najviac  vo  výške  
    priemerných    bežných    výdavkov    na  
    každé  dieťa,  ktoré    sa    určia   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 podľa § 64 ods. (6) zákona  
    č. 305/2005    Z.  z.    o   sociálnoprávnej  
    ochrane  detí  a  sociálnej kuratele. 
4) Mesto      Malacky    poskytne    dieťaťu  
    príspevok  na    tvorbu   úspor   mesačne 
    prevodom na osobný  účet dieťaťa, ktorý 
    založí  a  vedie  dieťaťu  mesto. Náklady  
    na   založenie   a   vedenie   účtu    znáša   
    mesto. 
5) Na nakladanie  s prostriedkami na  účte  
    dieťaťa je potrebný súhlas súdu v súlade 
    s § 64 ods. (6) zákona  č. 305/2005 Z. z. 
    o   sociálnoprávnej    ochrane    detí     a   
    sociálnej  kuratele. 
6) Na   poskytnutie   príspevku   na  tvorbu  
    úspor       pre      dieťa     umiestnené    v   
    náhradnej           starostlivosti          vydá     
    súhlas    primátor    mesta    na    základe   
    predchádzajúceho    posúdenia   referátu  
    sociálnej  pomoci  mestského  úradu. 
 
 

§ 7  
Podmienky a postup  

 pri  poskytovaní  príspevku 
akreditovanému subjektu a fyzickej 

alebo právnickej osobe 
        
1) V   súlade   s  §  88  ods.  (3)   zákona  č.  
    305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane 
    detí  a  sociálnej   kuratele  môže   Mesto  
    Malacky    na     vykonávanie     opatrení 
    sociálnoprávnej    ochrany    a   sociálnej   
    kurately    poskytovať    akreditovanému  
    subjektu   a   fyzickej   alebo  právnickej  
    osobe,    ktorá      vykonáva      opatrenia  
    sociálnoprávnej  ochrany detí a sociálnej  
    kurately    podľa   §  71 ods. (1)  písm. e)  
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    tohto  zákona  finančný    príspevok.   
2) Akreditovaný  subjekt,  ktorý  vykonáva  
    opatrenia  sociálnoprávnej  ochrany  detí  
    a sociálnej kurately môže do 31. októbra 
    predchádzajúceho roku podať žiadosť na 
    Mesto  Malacky  prostredníctvom   MsÚ   
    o poskytnutie  finančného príspevku   na  
    ďalší  rozpočtový rok. 
3) Žiadosť  o  príspevok  podľa  § 7 ods. 2)  
    tohto VZN musí obsahovať: 
    a) základné     identifikačné      údaje    o  
        subjekte, 
    b) doklad o akreditácii, 
    c) popis     obsahu     činnosti    subjektu, 
    d) finančný  rozpočet  činnosti  subjektu, 
    e) požadovanú       výšku       finančného  
        príspevku, 
    f) rozpis zdrojov financovania  subjektu. 
4) Po splnení predchádzajúcich podmienok 
    poskytnutie finančného príspevku a jeho 
    výšku      akreditovanému          subjektu 
    na        nasledujúci      rozpočtový     rok 
    odsúhlasí       uznesením            Mestské 
    zastupiteľstvo  v  Malackách. 
5) Schválený     finančný    príspevok     na 
    vykonávanie  opatrení    sociálnoprávnej 
    ochrany detí  a  sociálnej kurately  podľa 
    §  88 ods.  (3)  zákona  č. 305/2005  Z. z. 
    o    sociálnoprávnej        ochrane       detí 
    a  sociálnej    kuratele   poskytne   Mesto 
    Malacky      na      základe     uzatvorenia  
    zmluvy   s   akreditovaným    subjektom. 
6) Fyzická  alebo  právnická  osoba,   ktorá 
    vykonáva     opatrenia    sociálnoprávnej  
    ochrany   detí   a   sociálnej  kurately  na 
    predchádzanie       vzniku        krízových    
    situácií  v rodine  v  zmysle  § 10 zákona  
    č. 305/2006     Z.  z.  o    sociálnoprávnej  
    ochrane  detí   a   sociálnej  kuratele,  ku      
    ktorým    nie   je    potrebná   akreditácia 
    môže      požiadať     Mesto       Malacky  
    o  finančný   príspevok   v  zmysle  VZN 
    Mesta Malacky č.1/2006 o podmienkach 
    poskytovania dotácií  z  rozpočtu  mesta. 
 
 

 
 

 
 

Tretia časť 
 

§ 8 
Spoločné ustanovenia 

 
 1) Povinnosť finančne podporovať úpravu      
     a  obnovu  rodinných pomerov  dieťaťa, 
     poskytovať príspevok  na  tvorbu  úspor 
     dieťaťa   v   zmysle     tohto    VZN    sa 
     sa vzťahuje na prípady, keď  bolo  dieťa     
     umiestnené      do     detského    domova  
     na  základe právoplatného   rozhodnutia 
     súdu  o nariadení ústavnej  starostlivosti     
     po   31.  decembri   2005   podľa  §  100   
     ods.  (20)     zákona   č. 305/2003   Z.  z.  
     o       sociálnoprávnej      ochrane     detí  
     a  sociálnej  kuratele. 
2) Mesto Malacky v zmysle  tohto VZN  si 
    vyhradzuje  právo  kontrolovať  využitie  
    ním           poskytnutých        finančných  
    prostriedkov. V   prípade      poskytnutia 
    finančného     príspevku    na   úpravu   a 
    obnovu    bytových   pomerov  si  Mesto  
    Malacky    vyhradzuje    právo   kontroly  
    účelnosti   jeho  využitia   priamo  v byte 
    príjemcu. 
3) Evidenciu    poskytnutých     príspevkov  
    podľa   §  2   ods.  2)  tohto  VZN   vedie   
    referát    sociálnej     pomoci    oddelenia   
    sociálnych    vecí,     školstva  a  matriky 
    mestského  úradu. 
 
 

§ 9 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Toto     VZN,     ktorým    sa     upravujú  
     podmienky  a   postup   pri  poskytovaní 
     finančných     príspevkov     z   rozpočtu   
     Mesta      Malacky     na     vykonávanie  
     opatrení sociálnoprávnej ochrany detí  a 
     sociálnej kurately v súlade  so zákonom 
     č.  305/2005  Z.  z.   o    sociálnoprávnej  
     ochrane  detí  a  sociálnej   kuratele  a  o   
     zmene  a  doplnení niektorých zákonov, 
     bolo  schválené   uznesením  Mestského 
     zastupiteľstva v Malackách č. 138/2006  
     zo dňa 23. 11. 2006. 
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2) VZN  Mesta  Malacky   o  podmienkach     
     poskytovania  finančných    príspevkov    
     z  rozpočtu     mesta    na   vykonávanie  
     opatrení    v   oblasti      sociálnoprávnej   
     ochrany     detí    a   sociálnej    kurately  
     nadobúda      účinnosť   15.  dňom    od     
     jeho   zverejnenia   na    úradnej   tabuli  
     Mesta  Malacky.   
 
 
 
 
 
     
     V Malackách dňa  23.11. 2006 
                     
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RNDr. Jozef Ondrejka 
                               primátor mesta 

 


