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Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja  

č. 28 / 2009  

o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, 
právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského samosprávneho kraja  
 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja podľa § 8 ods.1 a § 11 ods. 2 písm. a) 
zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v 
znení neskorších predpisov a podľa § 76 písm. f) bod 1, § 88 ods.1 a 4 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. 
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.  
 

Čl. I.  
Úvodné ustanovenie 

 
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa ustanovujú bližšie podmienky 

poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately (ďalej len „vykonávanie opatrení“) na území Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len 
„BSK“), podľa zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 305/2005 Z. z. 
“) z rozpočtu BSK akreditovanému subjektu podľa § 77 až 86 zákona č. 305/2005 Z. z., právnickej 
osobe alebo fyzickej osobe podľa § 71 ods. 1 písm. e) zákona č. 305/2005 Z. z. alebo obci (ďalej len „ 
oprávnený žiadateľ “), ak je to v súlade s potrebami obyvateľov územia BSK.  

 
Čl. II.  

Podmienky pre poskytovanie finančného príspevku subjektom, ktoré vykonávajú opatrenia 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  

1. BSK môže poskytnúť oprávnenému žiadateľovi finančný príspevok na vykonávanie opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 88 ods. 1 až 4 zákona č. 305/2005 Z. z. za 
súčasného splnenia všetkých nižšie uvedených podmienok: 
 
a) BSK zverejní na úradnej tabuli BSK, prípadne aj na elektronickej úradnej tabuli na webovej 

stránke BSK najneskôr do 30. apríla príslušného kalendárneho roka pre nadchádzajúci 
kalendárny rok informáciu na podávanie projektov na zabezpečenie vykonávania opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktoré sú v súlade s potrebami obyvateľov BSK 
a s programom sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja územia samosprávneho kraja, 

b) oprávnený žiadateľ žiadosť o poskytnutie finančného príspevku podľa prílohy č. 1 tohto VZN 
spolu s projektom predloží na odbor sociálnych vecí Úradu BSK do 31. júla príslušného 
kalendárneho roku, 

c) písomná žiadosť o finančný príspevok musí mať predpísané formálne náležitosti a jej súčasťou je 
vecný projekt v predpísanej forme a štruktúre a to podľa prílohy č. 1 k tomuto VZN (obsah 
náležitostí písomnej žiadosti a projektu popisuje metodická pomôcka, ktorá je sprístupnená na 
webovej stránke BSK). 

d) výkon opatrení na území BSK chýba alebo je nedostatkový, 
e) oprávnený žiadateľ nevykonáva opatrenia podľa zákona č. 305/2005 Z. z. na účel dosiahnutia 

zisku, 
f) oprávnený žiadateľ predloží výročnú správu o svojej činnosti a hospodárení za predchádzajúci 

kalendárny rok v termíne do 30. júna príslušného kalendárneho roka, ak v predchádzajúcom roku 
zabezpečoval výkon opatrení. 

 
2.  BSK môže poskytnúť obci finančný príspevok na výkon opatrení v súlade s § 88 ods. 2 zákona č. 

305/2005 Z. z. za týchto podmienok :  



a)  spĺňa všetky náležitosti uvdené v Čl. II., bod 1 písm. a),  
 

b)  finančný príspevok nebol poskytnutý zariadeniu, ktoré zriadila (detský domov, krízové 
stredisko, resocializačné stredisko).  

 
3. BSK môže poskytnúť oprávnenému žiadateľovi v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. finančný príspevok 

na výkon opatrení len vtedy, ak už nebol oprávnenému žiadateľovi na výkon tých istých opatrení 
poskytnutý finančný príspevok z iných zdrojov.  

 
4. BSK môže poskytnúť oprávnenému žiadateľovi podľa § 77 ods.1 zákona č. 305/2005 Z. z., finančný 

príspevok na výkon opatrení podľa § 10 zákona č. 305/2005 Z. z.. Akreditovanému subjektu môže 
poskytnúť finančný príspevok na § 10 citovaného zákona, ak nevykonáva tieto opatrenia ako súčasť 
vykonávaných opatrení v zariadení na výkon opatrení (detský domov, krízové stredisko, 
resocializačné stredisko).  

 
5. BSK môže poskytnúť, okrem finančného príspevku uvedeného v ods. 1, aj finančný príspevok na 

sociálne projekty predložené na základe sociálneho programu vypracovaného a organizovaného 
BSK zameraného na ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie a 
zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov na území Bratislavského kraja v súlade s § 76 
písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z. za súčasného splnenia všetkých nižšie uvedených podmienok: 

 
a) BSK zverejní na úradnej tabuli BSK, prípadne aj na elektronickej úradnej tabuli na webovej stránke 

BSK najneskôr do 30. apríla príslušného kalendárneho roka pre nadchádzajúci kalendárny rok 
výzvu na podávanie projektov v súlade s potrebami obyvateľov BSK a s programom sociálneho, 
ekonomického a kultúrneho rozvoja územia Bratislavského kraja.  

b) BSK môže poskytnúť finančný príspevok na sociálne projekty zamerané na ochranu práv a právom 
chránených záujmov detí a na predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov 
v súlade s § 76 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z. za podmienky, ak na ich realizáciu neboli 
poskytnuté finančné prostriedky podľa ods. 1. tohto článku; postup podľa ods. 1. písm. b) až f) a 
ods. 2 až 4 tohto článku sa uplatňuje rovnako ako pri poskytovaní finančného príspevku 
poskytovaného podľa Čl. II ods. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia. 

 
6. V záujme pokrytia potrieb obyvateľov územia BSK, odbor sociálnych vecí vyčlení objem finančných 

prostriedkov na realizáciu sociálnych programov v procese realizácie tvorby rozpočtu na nasledujúci 
kalendárny rok.  

 
7. BSK môže poskytnúť finančný príspevok za podmienok uvedených v Čl. II. najviac vo výške 

stanovenej v prílohe č. 2. 
 

Čl. III.  
Výška poskytnutého finančného príspevku 

 
BSK poskytne finančný príspevok na výkon opatrení nasledovne :  

1. Vychádzajúc z ustanovení § 88 ods. 1 a ods. 4 zákona č. 305/2005 Z. z., BSK môže poskytnúť 
finančný príspevok oprávnenému žiadateľovi na výkon opatrení v zmysle citovaného zákona z 
rozpočtu BSK najviac do výšky stanovenej v prílohe č. 2 tohto VZN.  

2. V nadväznosti na § 89 zákona č. 305/2005 Z. z., finančný príspevok z rozpočtu BSK nie je možné 
poskytnúť akreditovanému subjektu podľa § 49 a § 50 (detský domov a detský domov pre maloletých 
bez sprievodu), podľa § 62 (krízové stredisko) a § 63 (resocializačné stredisko), na výkon rozhodnutí 
súdu (ústavná starostlivosť, výchovné opatrenia podľa § 37 Zákona o rodine, predbežné opatrenia 
podľa § 75 a 75a Občianskeho súdneho poriadku).  

3. Kritériom poskytovania finančného príspevku z rozpočtu BSK bude v súlade s Čl. II ods. 1 písm. c) a 
d) odborné posudzovanie projektu predloženého oprávneným žiadateľom v predpísanej forme a 
štruktúre podľa prílohy č. 1 tohto VZN.  
 

 



Čl. IV.  
Spôsob schválenia a poskytovania finančného príspevku  

 
1. Spôsob schválenia finančných príspevkov na výkon opatrení pre oprávnených žiadateľov, resp. 

kompetencie orgánov BSK sa stanovujú nasledovne :  

a) Žiadosti oprávneného žiadateľa o finančné príspevky kompletizuje, spracováva a vyhodnocuje 
odbor sociálnych vecí, oddelenie sociálnoprávnej ochrany Úradu BSK, ktorý zároveň vypracováva 
návrhy na finančné príspevky v súlade s ustanoveniami tohto VZN.  

b) Návrhy na poskytovanie finančných príspevkov posudzuje a prerokováva Komisia sociálnych 
služieb pri Zastupiteľstve BSK. Komisia následne odporúča výšky finančných príspevkov na 
schválenie predsedovi BSK v súlade s rozpočtom BSK.  

c) Finančné príspevky schvaľuje predseda BSK.  

2. BSK za účelom poskytnutia finančného príspevku na výkon opatrení uzatvorí s oprávneným 
žiadateľom zmluvu o poskytnutí finančného príspevku. Pred uzatvorením zmluvy o poskytnutí 
finančného príspevku zamestnanci Úradu BSK vykonajú metodickú návštevu u oprávneného 
žiadateľa za účelom zistenia skutkového stavu vykonávania opatrení v súlade s predkladaným 
projektom.  

3. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku oprávnenému žiadateľovi sa uzatvára na dobu určitú, na 1 
kalendárny rok. Zmluva musí okrem všeobecných náležitostí obsahovať výšku poskytovaného 
finančného príspevku, účel použitia finančného príspevku, spôsob jeho poskytnutia a vyúčtovania.  

4. Finančný príspevok na výkon opatrení sa poskytne oprávnenému žiadateľovi preddavkovo z rozpočtu 
BSK najmenej vo výške ¼ zo schváleného finančného príspevku na príslušný rozpočtový rok.  

5. Oprávnený žiadateľ v prípade skončenia výkonu opatrení, a to aj len z časti, je povinný zúčtovať 
poskytnutý finančný príspevok a vrátiť BSK alikvotnú časť ku dňu skončenia výkonu opatrení alebo jej 
časti, najneskôr do 30 dní po ukončení vykonávania opatrení. 

 
Čl. V. 

Záverečné ustanovenia 
 
1 Všeobecne záväzné nariadenie č. 28/2009 bolo v súlade s § 11 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 

302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení 
neskorších predpisov schválené Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja, konaného 
dňa 25.02.2009, uznesením č. 3/2009.   

2 Zmeny alebo doplnky tohto nariadenia schvaľuje Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho 
kraja.  

3 Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 14/2007 zo dňa 
21. 02. 2007, o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, 
právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a 
sociálnej kurately v súlade so zákonom NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a 
sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov na území Bratislavského 
samosprávneho kraja.  

4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 28/2009 bolo v súlade s § 11 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení 
neskorších predpisov schválené Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja, konaného 
dňa 25.02.2009, uznesením č. 3/2009.  
 

5.  Toto Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja nadobúda účinnosť 15. 



dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Bratislavského samosprávneho kraja.  
 

6. Všeobecne záväzné nariadenie BSK č. 37/2010 bolo v súlade s § 11 ods. 2 písm. a) zákona NR SR 
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení 
neskorších predpisov schválené Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja dňa 23.7.2010 
uznesením 48/2010. 

 
7.  Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 44/2011 bolo v súlade s § 

11 ods. 2 písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov schválené zastupiteľstvom Bratislavského 
samosprávneho kraja dňa 09.12.2011 uznesením č. 88 /2011. 

 
8. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2014 bolo v súlade s § 11 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 

302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení 
neskorších predpisov schválené Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja dňa 
11.04.2014. 

  
V Bratislave dňa 25.02.2009  
VZN BSK č. 28/2009 nadobudlo platnosť dňom ............... 2009 
 
 
 
 

                                           Vladimír B a j a n  v. r.  
                                                 predseda Bratislavského samosprávneho kraja  

 
 
 
 
Zoznam príloh :  
Príloha č. 1 : Tlačivo na Žiadosť o finančný príspevok a projekt  
Príloha č. 2 : Tabuľka č. 1 Výška poskytnutého finančného príspevku  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 k VZN č. 28/2009 
a) 

Žiadosť 
 

o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja  
na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

Žiadateľ 

1 Identifikačné údaje 
subjektu : 
FO : meno, priezvisko, 
miesto trvalého pobytu 
PO : obchodné meno 
alebo názov, sídlo 

  

2 Právna forma (OZ, 
NO, atď.) 

  

3 IČO (neplatí v prípade, 
že sa jedná o FO)  

  

4 DIČ (neplatí v prípade, 
že sa jedná o FO)   

 

5 Meno a priezvisko 
štatutárneho zástupcu, 
trvalý pobyt  

  

6 Zodpovedný zástupca        

7 Kontaktná adresa, 
email, web stránka 
a číslo telefónu 

  

8 Predmet činnosti 
vykonávania opatrení 
sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej 
kurately 

  

9 Miesto vykonávania 
opatrení 
sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej 
kurately   

  

10 Vyjadrenie mesta/obce 
(v prípade, ak sa jedná 
o opatrenia 
vykonávané pre 
konkrétne mesto/obec) 

 

11 Finančná podpora 
mesta/obce (v prípade, 
ak sa jedná o opatrenia 
vykonávané pre 
konkrétne mesto/obec) 

 



 
 
b) 

Projekt 
 
 

    

Názov projektu 

 

 

 

Účel projektu 

 

 

Určená zodpovedná fyzická 
osoba 

  

  

Organizačná štruktúra 
pracovných pozícií 

 
 

a) Interné FO, ktoré 
vykonávajú opatrenia 
sociálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately) 

 

 

b) Externé FO, ktoré 
vykonávajú opatrenia 
sociálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately)  

 

 

 

 

Hlavné ciele projektu vo 
vzťahu k cieľovej skupine 

 

 

 

 

Čiastkové ciele projektu vo 
vzťahu k cieľovej skupine 

 

 

 



 

Metódy, techniky, postupy,   
formy sociálnej práce 
a miesto  výkonu opatrení 
sociálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately 

 

 

 

Požadovaná výška 
finančného príspevku  na 
vykonávanie opatrení 
sociálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately 

 

 

 
 
 

 

Celkový rozpočet projektu 
(vrátane vlastných zdrojov, 
dotácií, sponzorských 
príspevkov a ostatné ) 

 

 

 

Rozpis výdavkov na projekt 
v členení podľa rozpočtovej 
klasifikácie 

 

 

 

Termínový rámec  
  

 

Spôsob vyhodnocovania 
projektu 

 

  

 

Spolupráca s inými 
subjektmi  

 

 

 
 
 



Anotácia projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ..................., dňa............................. 

 

 

Podpis a pečiatka žiadateľa 

 

       

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Príloha č. 2 k VZN č. 28/2009 

 
 Maximálna výška finančného príspevku 

 

Druh opatrení Jednotka výkonu 
Maximálna výška finančného príspevku   

Ambulantná forma Pobytová forma 
Výkon opatrení 
podľa zákona        

č. 305/2005 Z.z. 

Vykonávateľ 
opatrení/rok 8 300,00 € - 

Krízové stredisko Občan/rok - 6 200,00 
Resocializačné 

stredisko Občan/rok - 5 000,00 

 


