Zmena č. 1/2009
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č. 3/2006, ktorým sa určuje postup pri
vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a o sociálnej kuratele
1/ v Článku 4 sa ručí ods. 3 a nahrádza sa novým, ktorý znie:
„Mesto Skalica 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 do zrušenia ústavnej starostlivosti právoplatným rozhodnutím
súdu alebo do skončenia ústavnej starostlivosti dosiahnutím plnoletosti dieťaťa alebo do
umiestnenia dieťaťa do náhradného rodinného prostredia. Na nakladanie s finančnými
prostriedkami na osobnom účte dieťaťa alebo na jeho vkladnej knižke sa vyžaduje súhlas súdu.
Mesto Skalica poukazuje príspevok na tvorbu úspor od kalendárneho mesiaca, v ktorom jej detský
domov oznámil zriadenie osobného účtu dieťaťa alebo jeho vkladnej knižky.“
2/ Ruší sa tretia časť a nahrádza sa novou, ktorá znie:
„TRETIA ČASŤ
Prechodné a záverečné ustanovenia“
3/ Ruší sa Článok 6 a nahrádza sa novým, ktorý znie:
„Čl. 6
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Povinnosť finančne podporovať úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, poskytovať
príspevok na tvorbu úspor dieťaťa v zmysle tohto VZN sa vzťahuje na prípady, keď bolo dieťa
umiestnené do detského domova na základe právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej
starostlivosti po 31. decembri 2005.
2. Ak dieťaťu, ktoré bolo umiestnené do detského domova do 31. decembra 2007 na základe
rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, vznikol nárok na príspevok na tvorbu úspor
podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, poskytuje sa tento príspevok aj po 31. decembri
2008 podľa zákona účinného do 31. decembra 2008.
3. Mesto Skalica si vyhradzuje právo na kontrolu využitia ním poskytnutých finančných
prostriedkov. V prípade poskytnutia finančného príspevku na úpravu a obnovu bytových pomerov si
mesto vyhradzuje právo kontroly účelnosti jeho využitia priamo v byte príjemcu.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica nadobúda účinnosť 3.5.2006.
5. Zmena č. 1/2009 VZN č. 3/2006 nadobúda účinnosť dňa 4.4.2009.“
V Skalici, dňa 19.3.2009
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