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Všeobecne záväzné nariadenie  
 

Bratislavského samosprávneho kraja 
 

č. 44 / 2011 
zo dňa 09.12.2011, 

 
ktorým sa mení  

 
Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 28/2009 zo dňa 
25.02.2009 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 v znení Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského 
samosprávneho kraja č. 37/2010  zo dňa 23.07.2010. 
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Všeobecne záväzné nariadenie  

Bratislavského samosprávneho kraja 
 

č. 44 / 2011 
zo dňa 09.12.2011 

 
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 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   
 

Všeobecne   záväzné    nariadenie   Bratislavského    samosprávneho      kraja č. 
28/2009 zo dňa 25.02.2009 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, v znení Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 
37/2010 zo dňa 23.07.2010 sa mení takto: 
 
1. V Čl. II odsek 1. znie: 
 
„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. V Čl. II odsek 5. znie: 
 
„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 sociálno-
patologických 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.  

 
3. V Čl. II sa vypúšťa odsek 7. 

 
Čl. II 

 
1. 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.   
 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na 
úradnej tabuli Bratislavského samosprávneho kraja.  

 
 
 
Bratislava, dňa 09.12. 2011  
                                       
 
 
                                                                       Ing. Pavol  F r e š o, v.r. 
                                                                              predseda 
        Bratislavského samosprávneho kraja 


