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Úvodné ustanovenie

Týmto nariadením sa uprawjú podmienky poskytovaĺria finančného príspevku na dopraw,
príspevku na úpľar,u a obnor,u rodinných pomerov; vrátanebýových a sociálnych pomerov,
pľíspevku na tvoľbu úspor, príspevku na vyhľadanie fyzickej osoby, ktorej možno dieťa
zveriť do osobnej starostlivosti, pľíspevku akľeditovanému subjektu afyzickej aprávnickej
osobe.

s2
Príspevok na podpoľu úpľavy ľodinných pomeľov diet'aťa

. Na úpľavu azachovanie vďahov medzi dieťaťom arodičom, alebo osobou, ktorá sa
osobne staľá o dieťa, ktoré bolo odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu
a umiestnené do detského domov a na podporu úpravy ich rodinných pomerov Mesto
Kĺásno nad Kysucou môŽe poskýnúť a poskytuje :

al môže poskytnúť príspevok na dopraw
b/ poskytuje príspevok na úpravu a obnow rodinných pomerov dieťaťa' vrátaĺe

bytových pomerov a sociálnych pomerov
c/ poskytuje príspevok na tvorbu úspor
ď príspevkov akreditovanému subjektu afyzickej a právnickej osobe podľa$ 71

odst. 1písm.
el navykonávanie opatrení podl'a zákonač'.305l2OO5 o sociálnoprávnej ochrane detí
a sociálnej kuľatele a o zmene a doplnení nie ktoých zákonov.

2. Na úpraw azachovanie vzťahov medzi dieťat'om a rodičom' alebo osobouo ktorá sa
osobne staľá o dieťa, ktoré bolo odňaté zo starostlivosti roáodnutím súdu
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'o"ľ,oänu,ĺa súdu na zákĺade
31. decembľi2005. --ariaderu ústavnej staľostlivosti po2/ Výnimky z bhtoVZN môže schváliť primátor mesta napredložíoprávnený 

žiad'atel,. 
--_'*'rt pnmatormesta nazákladepísomnej 

žiadosti,ktoru

$7
Kontrolná činnost,

Kontľolu nad dodrži avanímtohto VZN vykonáva : hla.Kysucou. ---'qulll rurrrĺl VZN vy'konáva : hlavný kontľolór Mesta Kľásno nad

Toto všeobecne záväzne nariadenie mel

ľJr'ľ"yľ#;;tského'u*u|*l,*;"ääľx'#ŕ, j"ŤJ'#ir;,;r:2,,2::

Toto všeob ecne záväzné naľiadenie nadobúda platnosť dňorMesta Kľásno nad Kysuc"";;;ä".' 
"o 01.010.2012. 

n vyvesenia na uľadnej tabuli

(?,,
Ing. Jozéf Gtapa
primátor mesta


