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Mestské zastupiteľstvo v Nitre
p r e r o k o v a l o
Návrh Dodatku č. 3 k VZN mesta Nitry  č. 1/2005 o poskytovaní finančných príspevkov           
na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v znení neskorších 
dodatkov a
uznáša sa na vydaní 
Dodatku č. 3
k VZN mesta Nitry č. 1/2005
o poskytovaní finančných príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately v znení neskorších dodatkov
ukladá
dočasne poverenému výkonom funkcie vedúci odboru sociálnych služieb
zabezpečiť  prostredníctvom referátu klientského centra služieb

- vyvesenie vydaného Dodatku č. 3 k VZN č. 1/2005 na úradnej tabuli MsÚ
                                                                                    T: do 10 dní

- zverejnenie spôsobom v meste obvyklým
                                                                       T: do 30 dní

                                                                                     K: ref. org



Návrh
DODATKU č. 3

k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 1/2005 o poskytovaní finančných
príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

v znení neskorších dodatkov sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. V§ 2 sa v prvej vete za slovo „dieťa” dopĺňa text „(ďalej len “oprávnený žiadateľ”)”

2. V § 2 sa v prvej vete vypúšťa znenie „v súlade s § 64 ods. 1, písm. a) zákona  č. 305/2005
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele“.

3. V § 2 ods. 1 sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým, ktoré znie:

„Oprávnený žiadateľ príspevku podľa § 2 musí spĺňať tieto podmienky:
a) má trvalý pobyt v meste Nitra,
b) prejavuje skutočný záujem o úpravu vzťahov a zachovanie vzťahov s dieťaťom           
a vynaložil primerané úsilie na úpravu svojich rodinných pomerov, bytových pomerov    
a sociálnych pomerov tak, aby sa mohol osobne starať o dieťa, čo doloží dokladom         
od orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a detského domova,              
v ktorom je dieťa umiestnené,
c) predloží písomný doklad zo zariadenia, v ktorom je dieťa umiestnené, o povolení      
a odporučenom rozsahu návštev dieťaťa a o tom, že zariadenie, ktoré stretnutie
odporučí, vytvorí pre stretnutie podmienky,
d) predloží doklad o tom, že ide o osobu v hmotnej núdzi alebo jeho príjem  a príjem 
členov domácnosti nepresiahol hranicu životného minima.“

4. V § 2 ods. 2 a následne v celom texte sa znenie „rodičov alebo osobu, ktorá sa osobne stará 
o dieťa“ nahrádza znením „oprávneného žiadateľa“.

5. V § 2 ods. 2 sa vypúšťa znenie „na obdobie šiestich mesiacov”.

6. V § 2 ods. 3 sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým, ktoré znie:

„Príspevok sa poskytne oprávnenému žiadateľovi formou finančnej náhrady v plnej výške 
ceny cestovného lístka (autobus, vlak) z Nitry do sídla detského domova a späť pre aktuálny 
počet osôb (maximálne dve osoby).“

7. V § 2 ods. 4 sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým, ktoré znie:

„Príspevok sa môže poskytnúť iba raz štvrťročne, najviac však do 1 roka od umiestnenia 
dieťaťa do detského domova.“

8. V § 2 ods. 5 sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým, ktoré znie:

„Na poskytnutie finančného príspevku nie je právny nárok a jeho poskytnutie závisí                
od vyčlenených finančných prostriedkov v rozpočte mesta.“

9. V § 2 sa vypúšťa ods. 6

10. V § 3 ods. 1 sa vypúšťa znenie „v súlade s § 75 ods. 1 písm. c) a § 65 ods. 1 a 2 , zákona
č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.“



11. V § 3 ods. 3 sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým, ktoré znie: 

„Oprávnený žiadateľ príspevku podľa § 3, ods. 1 musí spĺňať tieto podmienky:
a) má trvalý pobyt v meste Nitra,
b) dieťa, na ktoré žiada príspevok má obvyklý pobyt na území mesta Nitry a  
preukázateľne sa zdržiavalo na jeho území najmenej jeden rok pred umiestnením          
do zariadenia na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti,
c) prejavuje skutočný záujem o úpravu vzťahov  a zachovanie   vzťahov  s dieťaťom  
a vynaložil primerané úsilie na úpravu svojich rodinných pomerov, bytových pomerov                
a sociálnych pomerov tak, aby sa mohol osobne starať o dieťa, čo doloží dokladom         
od orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a detského domova,              
v ktorom je dieťa umiestnené.“

12. V § 3 ods. 4 a následne v celom texte sa znenie „Útvaru sociálneho úradu” nahrádza znením 
„odboru sociálnych služieb“.

13. V § 3 ods. 6 sa znenie „predložený projekt musí vytvárať predpoklady” nahrádza znením   
„Z predloženého projektu musí vyplývať“.

14. V § 3 ods. 7 sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým, ktoré znie:

„Poskytnutie príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov oprávneného žiadateľa
na základe predloženého projektu schvaľuje primátor mesta Nitry na základe odporúčania
Odboru sociálnych služieb MsÚ v Nitre a Komisie MZ pre sociálne veci, bytové otázky       
a zdravotníctvo.“

15. V § 3 ods. 10 sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým, ktoré znie:

„Ak oprávnený žiadateľ nepodá projekt do šiestich mesiacov od umiestnenia dieťaťa     
do detského domova alebo ak nie je možné alebo účelné použiť finančné prostriedky        
na úpravu a obnovu rodinných pomerov fyzických osôb, ktoré sa osobne starajú          
o dieťa, môže Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením schváliť využitie finančných
prostriedkov na vyhľadanie fyzickej osoby, ktorej môže dieťa zveriť do osobnej
starostlivosti.“

16. V § 3 sa vypúšťa ods. 11.

17. V § 3 sa vypúšťa ods. 12.

18. V § 4 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým, ktoré znie:

  „nevyčlenila finančné prostriedky a nepoužila ich na úpravu a obnovu rodinných,               
alebo ich nepoužila na vyhľadávanie fyzickej osoby, ktorej možno dieťa zveriť do osobnej   
starostlivosti“

19. V § 4 sa vypúšťa ods. 4.

20. V § 4 sa doterajšie ods. 5 – 7 nahrádzajú ods. 4 – 6.

21. V § 5 ods. 1 sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým, ktoré znie:

„Mesto Nitra môže poskytovať akreditovanému subjektu a fyzickej osobe alebo právnickej   
osobe, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančný
príspevok na vykonávanie opatrení, ak o to akreditovaný subjekt požiada.“



22. V § 5 sa vkladá nový ods. 2 so znením:

„Prioritou Mesta Nitra sú opatrenia smerujúce k úprave a obnove rodinných pomerov 
(sanácia) v zmysle §10 a §11 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí       
a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“

23. V § 5 sa doterajšie ods. 2 – 5 nahrádzajú ods. 3 – 6.

Na vydaní tohto dodatku č. 3 k VZN č. 1/2005 o poskytovaní finančných príspevkov      
na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa Mestské 
zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa ........................a tento dodatok nadobúda účinnosť  15 – tym 
dňom od vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ v Nitre, t. j. ...............................

                                                                            
Jozef Dvonč                                                             Igor Kršiak

                          primátor                                                                    prednosta
                       mesta Nitry Mestského úradu v Nitre



Dôvodová správa

           Dôvodom spracovania návrhu tretieho Dodatku k Všeobecne záväznému nariadeniu               
č. 1/2005 o poskytovaní finančných prostriedkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately (v znení dodatku č. 1 a č. 2) je vypustenie presných citácií       
zo zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a precizovanie 
podmienok poskytovania finančných príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately.

           Zároveň sme zosúladili odbornú terminológiu v súlade s platným zákonom a upravili sme 
názvy Odboru sociálnych služieb Mestského úradu v Nitre.

Navrhovaný Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2005 o poskytovaní 
finančných prostriedkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
(v znení dodatku č. 1 a č. 2) nemá vplyv na Rozpočet Mesta Nitry.

Súčasťou predkladaného návrhu materiálu je Príloha 1, v ktorej sú zvýraznené 
navrhované zmeny Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2005 o poskytovaní finančných 
prostriedkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (v znení 
dodatku č. 1 a č. 2).

Návrh dodatku prerokovala na svojom zasadnutí Komisia Mestského zastupiteľstva      
pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo v Nitre dňa 01.07.2015 a uznesením                       
č. 64/2015 odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre uzniesť sa na vydaní Dodatku č. 3         
k VZN č. 1/2005.

Návrh dodatku prerokovala Mestská rada v Nitre dňa 04.08.2015 a uznesením                 
č. 477/2015-MR odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Nitre uzniesť sa na vydaní Dodatku     
č. 3 k VZN č. 1/2005.



Príloha k materiálu č. 274/15

Prečiarknuté písmo    = doteraz účinné VZN

Hrubé a podčiarknuté písmo  = navrhované znenie VZN

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nitry č. 1/2005
o poskytovaní finančných príspevkovna vykonanie opatrení

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vznení Dodatku č. 2

Mestské zastupiteľstvo v Nitre v súlade s § 6 a § 11, ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej
národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti
na § 75 zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

sa uznieslo na vydaní

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 1/2005 o poskytovaní finančných
príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

§ 1
Základné ustanovenia

Všeobecne záväzným nariadením mesta Nitry č. 1/2005 (ďalej len VZN) sa upravujú
podmienky poskytovania finančných príspevkov:

a) na dopravu,
b) na úpravu a obnovu rodinných pomerov,
c) na tvorbu úspor,
d) akreditovanému subjektu a fyzickej a právnickej osobe podľa § 71 ods.1 písm. e)     
na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí         
a sociálnej kuratele.

§ 2
Postup pri poskytovaní príspevku na dopravu

Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa
osobne stará o dieťa (ďalej len „oprávnený žiadateľ“), ktorým bolo dieťa odňaté zo
starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do zariadenia na výkon rozhodnutia súdu
(ďalej len zariadenie) mesto Nitra poskytne príspevok na dopravu do zariadenia, v ktorom
je dieťa umiestnené. v súlade s § 64 ods. 1, písm. a) zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej kuratele.
1) Oprávneným žiadateľom príspevku podľa § 2 sú rodičia dieťaťa alebo osoba, ktorá sa      
osobne stará o dieťa a spĺňajú tieto podmienky:

e) majú trvalý pobyt v meste Nitra,
f) predložia písomný doklad zo zariadenia, v ktorom je dieťa umiestnené, o povolení a
odporučenom rozsahu návštev dieťaťa a o tom, že zariadenie, ktoré stretnutie
odporučí, vytvorí pre stretnutie podmienky.

1) Oprávnený žiadateľ príspevku podľa § 2 musí spĺňať tieto podmienky:
a) má trvalý pobyt v meste Nitra,
b) prejavuje skutočný záujem o úpravu vzťahov a zachovanie vzťahov s dieťaťom           
a vynaložil primerané úsilie na úpravu svojich rodinných pomerov, bytových 



pomerov a sociálnych pomerov tak, aby sa mohol osobne starať o dieťa, čo doloží 
dokladom od orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a detského 
domova, v ktorom je dieťa umiestnené,
c) predloží písomný doklad zo zariadenia, v ktorom je dieťa umiestnené,                
o povolení  a odporučenom rozsahu návštev dieťaťa a o tom, že zariadenie,
ktoré stretnutie odporučí, vytvorí pre stretnutie podmienky,
d) predloží doklad o tom, že ide o osobu v hmotnej núdzi alebo jeho príjem  
a príjem členov domácnosti nepresiahol hranicu životného minima.

2) Súhlas na poskytnutie príspevku na dopravu pre rodičov alebo osobu, ktorá sa osobne
stará o dieťa, ktorým oprávneného žiadateľa,  ktorému bolo dieťa odňaté             
zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do zariadenia vydá na obdobie šiestich
mesiacov na základe žiadosti oprávneného žiadateľa primátor mesta Nitry.
3) Príspevok sa poskytuje oprávnenému žiadateľovi na základe návrhu Útvaru sociálneho
úradu

a) zálohovo do výšky ceny cestovných lístkov SAD pre aktuálny počet osôb,
maximálne dve osoby z Nitry do sídla zariadenia a späť, v ktorom je dieťa umiestnené,
alebo
b) po  predložení  cestovných  lístkov  do  výšky ceny cestovných  lístkov SAD pre
aktuálny počet osôb, maximálne dve osoby z Nitry do zariadenia, v ktorom je dieťa
umiestnené, ak existujú oprávnené obavy, že by zálohovo poskytnutý finančný
príspevok mohol byť použitý na iný účel, než na aký je príspevok určený.

3) Príspevok sa poskytne oprávnenému žiadateľovi formou finančnej náhrady v plnej 
výške ceny cestovného lístka (autobus, vlak) z Nitry do sídla detského domova a späť 
pre aktuálny počet osôb (maximálne dve osoby).
4) Lehota na vybavenie žiadosti je jeden kalendárny mesiac.
4) Príspevok sa môže poskytnúť iba raz štvrťročne, najviac však do 1 roka 
od umiestnenia dieťaťa do detského domova.
5) Žiadateľ je povinný do 15 dní po vykonaní návštevy vyúčtovať na Útvare sociálneho úradu
MsÚ v Nitre skutočný výdavok za cestovné náklady.
5) Na poskytnutie finančného príspevku nie je právny nárok a jeho poskytnutie závisí             
od vyčlenených finančných prostriedkov v rozpočte Mesta.
6) Rozdiel medzi zálohou a skutočným výdavkom v zmysle § 2 ods. 3 písm. a) je žiadateľ
povinný pri vyúčtovaní vrátiť do pokladne MsÚ v Nitre.

§ 3
Postup pri poskytovaní príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov

dieťaťa alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa.

1) Na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa vrátane bytových pomerov a sociálnych
pomerov, vyčlení mesto zo svojho rozpočtu finančné prostriedky za každý začatý kalendárny
mesiac, počas ktorého je dieťaťu poskytovaná starostlivosť v zariadení. v súlade s § 75 ods. 1
písm. c) a § 65 ods. 1 a 2 , zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej
kuratele.
2) Mesačná výška finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa je
jedna dvanástina z 10% sumy vypočítanej z výšky preukázaných nákladov, najviac vo výške
priemerných bežných výdavkov na každé dieťa, ktorá sa určí výškou priemerných bežných
výdavkov na každé dieťa vo všetkých zariadeniach a zariadeniach pre maloletých bez
sprievodu zriadených určenými orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
3) Oprávneným žiadateľom príspevku podľa § 3, ods. 1 sú rodičia dieťaťa alebo osoba, ktorá
sa osobne stará o dieťa a spĺňajú tieto podmienky:

a) majú trvalý pobyt v meste Nitra,
b) dieťa, na ktoré žiadajú príspevok má obvyklý pobyt na území mesta Nitry



a preukázateľne sa zdržiavalo na jeho území najmenej jeden rok pred umiestnením do
zariadenia na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti,
3) Oprávnený žiadateľ príspevku podľa § 3, ods. 1 musí spĺňať tieto podmienky:

a) má trvalý pobyt v meste Nitra,
b) dieťa,  na   ktoré   žiada  príspevok  má   obvyklý   pobyt na území mesta  
Nitry a preukázateľne sa zdržiavalo na jeho území najmenej jeden rok pred
umiestnením do zariadenia na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej
starostlivosti,
c) prejavuje  skutočný  záujem  o úpravu  vzťahov  a zachovanie   vzťahov                      
s dieťaťom a vynaložil primerané úsilie na úpravu svojich rodinných pomerov, 
bytových pomerov a sociálnych pomerov tak, aby sa mohol osobne starať o dieťa, 
čo doloží dokladom od orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately     
a detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené,

4) Oprávnený žiadateľ požiada mesto Nitra prostredníctvom Útvaru sociálneho úradu
odboru sociálnych služiebo poskytnutie príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov,
vrátane bytových a sociálnych pomerov formou projektu.
5) Záujem rodičov dieťaťa alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa, posudzujú spoločne
orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a útvar sociálneho úradu O dbor 
sociálnych s l u ž i e b Mestského úradu v Nitre a určia aké opatrenia je nevyhnutné
vykonať k dosiahnutiu úpravy a obnovy rodinných pomerov.
6) Predložený projekt musí vytvárať predpoklady Z predloženého projektu musí vyplývať,
že rodinné pomery žiadateľa sa upravia natoľko, aby sa žiadateľ mohol osobne starať      
o výchovu dieťaťa v rodinnom prostredí, do jedného roka od umiestnenia do zariadenia.
7) O poskytnutí príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov dieťaťa alebo
osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa na základe projektu predloženého oprávneným
žiadateľom rozhodne primátor mesta Nitry na základe odporučenia Útvaru sociálneho úradu
MsÚ v Nitre a Komisie MZ pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo.
7) Poskytnutie príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov oprávneného 
žiadateľa na základe predloženého projektu schvaľuje primátor mesta Nitry              
na základe odporúčania O dboru sociálnych služieb MsÚ v Nitre a Komisie MZ             
pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo.

8) Mesto Nitra poskytne celú schválenú finančnú čiastku na základe uzatvorenej zmluvy     
so žiadateľom v hotovosti, alebo po častiach, v súlade s potrebami úhrad nákladov
spojených s realizáciou predloženého projektu.
9) Spôsoby čerpania finančného príspevku navrhuje, usmerňuje a kontroluje Útvar sociálneho
úradu odbor sociálnych s l u ž i e b až do vyčerpania finančnej čiastky schválenej
primátorom mesta Nitry.
10) Príjemca je povinný poskytnutú finančnú čiastku zúčtovať bezodkladne po jej vyčerpaní,
najneskôr však k termínu uvedenému v zmluve. V zúčtovaní uvedie nevyhnutné identifikačné
údaje a zdokladuje použitie finančných prostriedkov.
10) Ak oprávnený žiadateľ nepodá projekt do šiestich mesiacov od umiestnenia 
dieťaťa do detského domova alebo ak nie je možné alebo účelné použiť finančné
prostriedky na úpravu a obnovu rodinných pomerov fyzických osôb, ktoré sa osobne 
starajú o dieťa, môže Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznesením rozhodnúť         
o využití finančných prostriedkov na vyhľadanie fyzickej osoby, ktorej môže dieťa
zveriť do osobnej starostlivosti.
11) Príjemca, ktorý nepredloží zúčtovanie finančného príspevku alebo použije tento finančný
príspevok na iný účel ako bol určený a v zmluve uvedený, je povinný finančný príspevok
vrátiť na účet mesta najneskôr do 15 dní po termíne stanovenom na zúčtovanie.
12) Ak nie je možné alebo účelné použiť finančné prostriedky na úpravu a obnovu rodinných
pomerov fyzických osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa, môže Mestské zastupiteľstvo
v Nitre uznesením rozhodnúť o využití finančných prostriedkov na vyhľadanie fyzickej
osoby, ktorej môže dieťa zveriť do osobnej starostlivosti.



§ 4
Postup pri poskytovaní príspevku na tvorbu úspor

1) Mesto Nitra poskytne dieťaťu finančné prostriedky na uľahčenie a podporu budúceho
osamostatnenia sa („príspevok na tvorbu úspor“), ak sa do jedného roka od umiestnenia
dieťaťa do detského domova neupravili rodinné pomery dieťaťa alebo neobnovili rodinné
pomery dieťaťa a obec:

a) nesplnila povinnosť podľa § 3 ods.1 alebo nepoužila vyčlenené finančné prostriedky
podľa § 3 ods.12;
nevyčlenila finančné prostriedky a nepoužila ich na úpravu a obnovu rodinných, 
alebo ich nepoužila na vyhľadávanie fyzickej osoby, ktorej možno dieťa zveriť     
do osobnej starostlivosti

b) preukázateľne počas najmenej jedného roka pred umiestnením dieťaťa do detského
domova nevykonávala pre rodičov dieťaťa alebo osobu, ktorá sa osobne stará o dieťa
oprávneného žiadateľa niektoré z opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately zodpovedajúce závažnosti výchovných problémov a situácii dieťaťa a jeho
rodiny.

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 vo všetkých zariadeniach a zariadeniach 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 zariadení.
3) Mesto Nitra 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.
4. O poskytnutí príspevku na tvorbu úspor pre dieťa umiestnené v ústavnej starostlivosti
rozhodne primátor mesta Nitry na základe návrhu Útvaru sociálneho úradu MsÚ v Nitre a
Komisie MZ pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo.
4) Mesto Nitra uzatvorí zmluvu za účelom tvorby úspor so zariadením, v ktorom je dieťa
umiestnené, na základe písomného oznámenia detského domova o zriadení osobného účtu
dieťaťa alebo jeho vkladnej knižky.
5) Zariadenie je povinné po začatí poskytovania príspevku na tvorbu úspor polročne posielať
výpis z osobného účtu dieťaťa alebo jeho vkladnej knižky Útvaru sociálneho úradu.odboru 
sociálnych služieb.
6) Na nakladanie s finančnými prostriedkami na osobnom účte dieťaťa je potrebný súhlas
súdu a písomné stanovisko Mesta Nitry.



§ 5
Postuppri poskytovaní príspevku akreditovaným subjektom

1) V zmysle § 88 ods. 3 zákona č. 305/2005 môže mesto poskytovať akreditovanému subjektu
a fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately podľa § 71 ods. 1, písm. e) zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej kuratele, finančný príspevok na vykonávanie opatrení podľa tohto
zákona.
1) Mesto Nitra môže poskytovať akreditovanému subjektu a fyzickej osobe alebo
právnickej osobe, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately finančný príspevok na vykonávanie opatrení, ak o to akreditovaný subjekt 
požiada.
2 ) Prioritou Mesta Nitra v podpore sú opatrenia smerujúce k úprave a obnove rodinných 
pomerov (sanácia) v zmysle §10 a §11 zákona č. 305 o sociálnoprávnej ochrane detí       
a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3) Podmienky poskytovania finančného príspevku subjektom podľa § 5 ods. 1                 
na nasledujúci rozpočtový rok oznámi Mesto Nitra najneskôr do 30. apríla.
4) Akreditovaný subjekt, ktorý vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately môže do 30. júna kalendárneho roka požiadať mesto o poskytnutie finančného
príspevku na ďalší rozpočtový rok.
5) Žiadosť 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

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. 305/2005, ku ktorým nie je potrebná akreditácia môže požiadať o finančný
príspevok v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia, č. 1/2001 o poskytovaní dotácií       
z rozpočtu mesta Nitry.

§ 6
Spoločné ustanovenia

1) Povinnosť finančne podporovať úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, poskytovať
príspevok na tvorbu úspor dieťaťa v zmysle tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa
vzťahuje na prípady, keď bolo dieťa umiestnené do zariadenia na výkon rozhodnutia súdu na
základe právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti po 31. decembri
2005.

§ 7
Kontrolná činnosť

Kontrolu nad dodržiavaním tohto Všeobecne záväzného nariadenia vykonáva:
a) Útvar hlavného kontrolóra
b) Komisia MZ pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo
c) Vedúci Útvaru sociálneho úradu Odboru sociálnych služieb Mestského úradu v Nitre






