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Na základe $ 6 ods. 3 zákoĺ4'.č.36911990 Zb. o obecnom znadenív znení neskorších
predpisov vyvesené aĺa ...?.7.'..(.ľ-'..H/.L a zvesené dň^....a:.,l?;."/:{^
Podpis a pečiatka oprávnenej osoby:.......

....'fu.k*.: ....

Mesto Kľásno nad Kysucou
vydáva v súlade s ustanovením $ 6 ods. I zékoĺač. 36911990 Zb. o obecnom zriadení
v
znení noviel av nadväznosti na $75 zákona č. 305l2OO5 Z.z. o sociálnoprávnej
ochľane detí
a sociálnej kuratele a o Zmene a doplnení niektoých zákonov v zneni neskorších
zmien
a doplnkov

Všeobecn e záv äznénaľiadenie
Mesta Kľásno nad Kysucou

O poskytovaní finančných pľíspevkov na vykonanie opatrení
sociálnopľávnej ochľany detí a sociálnej kuľately

číslo:3l20t2
OBSAH

s1

Úvodné ustanovenie
Týmto nariadením sa uprawjú podmienky poskytovaĺria finančnéhopríspevku na
dopraw,
príspevku na úpľar,u a obnor,u rodinných pomerov; vrátanebýových a sociálnych pomerov,
pľíspevkuna 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
1

.

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 poskýnúťa 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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