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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. ............/2018 zo dňa
11. decembra 2018 o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Dunaszerdahely Város 2018/………..sz. (2018. december 11.) általános érvényű rendelete a
gyermekek szociális jogainak védelme és a szociális gondnokság intézkedései végrehajtásával
kapcsolatos pénzeszközök nyújtásának feltételeiről
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Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
Dunaszerdahely Képviselő-testülete
sa uznieslo

na
Všeobecne záväznom nariadení č. ....../2018 zo dňa
11. decembra 2018 o úprave podmienok poskytovania finančných
prostriedkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately

December 2018
2018 december

Dôvodová správa

S účinnosťou od 1.1.2019 nadobudne účinnosť čl. I bodu 45 a § 100aa v bode 99 a čl. III,
zákona č. 61/2018 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Podľa právnej úpravy platnej do 31.03.2018 niesla obec spoluzodpovednosť za deti, ktoré žili
na jej území a museli byť umiestnené do detského domova na základe rozhodnutia súdu v
prípadoch, keď obec mohla, ale nevykonávala opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately v prospech detí a ich rodín, a to ešte pred vyňatím detí z rodiny sumou 10%
priemerných bežných výdavkov na dieťa na rok v detských domovoch na sanáciu rodiny alebo
nájdenie náhradnej rodiny pre dieťa. Ak bolo dieťa po roku ešte stále v detskom domove, obec
musela tieto peniaze posielať dieťaťu vo forme príspevku na tvorbu úspor.
Novela zákona nahradila povinnosť mesta tvoriť úspory deťom v detskom domove (po
novom centrum pre deti a rodiny) jednorazovým príspevkom na osamostatnenie sa mladého
dospelého po skončení poskytovania pobytového opatrenia v centre pre deti a rodiny. Príspevok
na tvorbu úspor sa poskytoval v roku 2018 mesačne v sume 113,48 Eur (jedna dvanástina z
10% sumy priemerných bežných výdavkov určených na miesto v detských domovoch a v
detských domovoch pre maloletých bez sprievodu za rok 2017).
Jednorazový príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého obec poskytuje vo výške 30%
z príspevku, ktorý bol mladému dospelému poskytnutý pri odchode z centra a ktorý môže byť
najviac vo výške 15 - násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.
Základnou zmenou je, že z doterajších detských domovov, krízových stredísk
a resocializačných stredísk sa vytvárajú centrá pre deti, ich rodiny a plnoleté fyzické osoby ako
multifunkčné zariadenie.
Vzhľadom na zmeny v úhradách súvisiacich s novým spôsobom vykonávania opatrení
v centrách sa navrhovaná právna úprava určovania úhrad za starostlivosť poskytovanú
v zariadení sa použije až od 1. januára 2019.
Zmenu príspevkov - náhrada príspevku na tvorbu úspor novým príspevkom na
osamostatnenie sa mladého dospelého, vyžadovala aj úpravu postupu v prípade, ak dieťaťu
obec poskytuje príspevok na tvorbu úspor (t.j. reálne je už príspevok poskytovaný).
V poskytovaní príspevku obec musí pokračovať podľa zákona účinného do 31. marca 2018,
avšak v tomto prípade obecne poskytuje príspevok na osamostatnenie sa mladému dospelému.

Návrh prerokovala Komisia pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctva Mestského
zastupiteľstva Dunajská Streda a odporúča – neodporúča uzniesť sa na VZN.
Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP
Mgr. Alica Miklósová, vedúca oddelenia sociálnych vecí

