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Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna podľa §6 ods.1 zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a zákona č. 466/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele, sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení:

I. ČASŤ
Všeobecne záväzné nariadenie č.VZN-08/2007 o úprave podmienok poskytovania finančných
prostriedkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa mení
takto:
1. I. časť, §2 ods.2 k prvému opatreniu sa na konci pripája veta:
“Informácie o účelnosti poskytnutého príspevku na dopravu mesto získava z individuálneho
plánu rozvoja osobnosti dieťaťa.“
2. I. časť, §2 ods.2 k druhému opatreniu sa na konci vkladá text:
„Ak nie je možné alebo účelné použiť finančné prostriedky na úpravu a obnovu rodinných
pomerov dieťaťa, mesto môže použiť vyčlenené finančné prostriedky použiť na vyhľadanie
fyzickej osoby, ktorej možno dieťa zveriť do osobnej starostlivosti, na podporu náhradného
rodinného prostredia“
3. I. časť, §2 ods. 2 za druhým opatrením sa vkladá text nového opatrenia:
„- mesto poskytuje dieťaťu príspevok na tvorbu úspor na uľahčenie a podporu budúceho
osamostatnenia:
a./ ak sa do jedného kalendárneho roka od umiestnenia dieťaťa do detského domova
neupravili, alebo neobnovili rodinné pomery dieťaťa ani použitím finančných prostriedkov
na úpravu a tvorbu rodinných pomerov tak, aby rodičia alebo osoba, ktorá sa osobne stará o
dieťa, mohli osobne vykonávať starostlivosť o dieťa, alebo dieťa nebolo umiestené do
náhradného rodinného prostredia,
b./ak mesto nevyčlenilo finančné prostriedky na úpravu a obnovu rodinných pomerov, alebo
ich nepoužila na vyhľadanie fyzickej osoby, ktorej možno dieťa zveriť do osobnej
starostlivosti
c./ ak preukázateľne počas najmenej jedného roka pred umiestnením dieťaťa do detského
domova nevykonávala niektoré z opatrení zodpovedajúce závažnosti výchovných
problémov v súlade s osobitným predpisom6.
Za splnenie povinnosti podľa bodu 2. písm. c) sa považuje ak rodičia, alebo osoba, ktorá sa
o dieťa osobne stará preukázateľne odmietla pomoc mesta počas jedného roka pred
umiestnením dieťaťa do detského domova, alebo mesto nemalo preukázateľne podľa
spisovej dokumentácie vedomosť o potrebe vykonávať niektoré z opatrení.“
4. II. časť, §5 ods. 1 sa slová „môže mesto poskytnúť príspevok“ nahrádzajú slovami
„mesto vyčlení zo svojho rozpočtu finančné prostriedky“
5. II. časť § 5 ods. 2 a §6 ods. 2 sa mení: „Mesačná výška finančných prostriedkov na
úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa je jedna dvanástina sumy z 10% sumy určenej
podľa § 89 ods.3 zákona č.305/2005 Z.Z. o sociálnoprávnej ochrane a o sociálnej kuratele
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za každý začatý
kalendárny mesiac, počas ktorého je dieťaťu poskytovaná starostlivosť v detskom domove.“
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§10, ods. 1, písm. a) a b) alebo § 11 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele v znení neskorších
predpisov

6. II. časť, §6 ods. 2 sa na konci pripája veta:
„Mesto poskytuje príspevok na tvorbu úspor počas vykonávania ústavnej starostlivosti
mesačne na osobný účet dieťaťa alebo jeho vkladnú knižku, ktorú mu zriadil detský domov
alebo majetkový opatrovník do zrušenia ústavnej starostlivosti právoplatným rozhodnutím
súdu alebo do skončenia ústavnej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti dieťaťa. Poskytuje
ho od kalendárneho mesiaca, v ktorom mu detský domov oznámil zriadenie osobného účtu
alebo vkladnej knižky dieťaťa.“
7. II. časť, §6, ods. 4 sa vypúšťa.
8. III. časť, §8 sa vkladá nový ods. 2, ktorý znie:
„§2, ods. 2 opatrenie druhé – použitie a poskytovanie finančných príspevkov na úpravu
a obnovu rodinných pomerov dieťaťa – sa použije pri deťoch umiestnených do detského
domova na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti po 31.12.2007.“
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

II. ČASŤ
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.3.2009.

