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Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..../2020 o bližších
podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately s účinnosťou od 20. júla 2020.

Dôvodová

správa

Predkladáme návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré
Mesto o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „VZN“), v súlade so
zákonom č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a jeho zmenami vykonanými zákonom č. 61/2018 Z.z
účinným od 01.04.2018.
Cieľom úprav aktuálneho znenia VZN je zosúladiť poskytovanie finančných príspevkov na
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately s platným
a účinným zákonom č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
V súlade s vyššie uvedenou novelou zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane
a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo potrebné doplniť nové
relevantné časti VZN a vypustiť nadbytočné ( neplatné ) znenia VZN č. 5/2009 zo dňa
28. marca 2009 o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na
zabezpečenia opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Významnejšie zmeny v predkladanom návrhu VZN:
1. § 2 upravuje podmienky a konanie vo veci poskytovania príspevku na dopravu
rodičom, fyzickým osobám, ktoré sa o dieťa osobne starajú a ktorým bolo dieťa
odňaté zo starostlivosti do Centra pre deti a rodinu ( ďalej len „centrum“), v ktorom je
dieťa umiestnené,
2. § 3 upravuje podmienky poskytovania finančného príspevku oprávneným
žiadateľom, t.j. akreditovanému subjektu a právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá
vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Výška
finančného príspevku a účelové viazanie pre akreditovaný subjekt a právnickú
a fyzickú osobu budú predmetom zmluvy o poskytnutí finančného príspevku v zmysle
potrieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
3. § 3 pôvodného VZN bol úplne vypustený, nakoľko sa odvolával na § 65 pôvodného
znenia zákona, ktorý bol úplne vypustený a nahradený novým znením. Platné
znenie § 65 vymedzuje povinnosti centra pri poskytovaní finančných príspevkov
a vecných darov dieťaťu a mladému dospelému.
4. § 4 pôvodného VZN bol úplne vypustený, nakoľko v zmysle právnej úpravy platnej do
31.03.2018 bolo za zákonom taxatívne vymedzených podmienok povinnosťou obce
tvoriť úspory a táto povinnosť bola nahradená povinnosťou poskytnúť mladému
dospelému príspevok na uľahčenie jeho osamostatnenia v zmysle § 69. Povinnosť
vyplácať príspevok na osamostatnenie mladého dospelého prevzalo Hlavné mesto
SR Bratislava.
5. § 5 pôvodného VZN bol upravený a nahradený § 3 navrhovaného VZN.
6. Štatút hlavného mesta SR Bratislavy v znení dodatkov uvádza v Čl. 32 ods. 1. písm.
d) bod 4, že obec okrem iného poskytuje finančné prostriedky podľa § 65 zákona
č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele a o zmene a

doplnení niektorých zákonov, pričom platné znenie § 65 vymedzuje povinnosti
centra. Uvedené považujeme za omyl, resp. chybu v písaní.
Schválenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
č. ..../2020 o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately s účinnosťou od 1. júla 2020
nebude mať vplyv na rozpočet mestskej časti, nakoľko v rozpočte na rok 2020 bola
schválená suma 2000 eur na „Starostlivosť o dieťa v DD“ v podprograme 8.3. a z tejto sumy
ku dňu schvaľovania návrhu VZN nebolo čerpané.

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
č. ...../2020
z 30. júna 2020
o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa § 15 ods. 2 písm. a)
zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení
neskorších predpisov, zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 32 ods. 1 písm. c), bod 3, písm. d)
bod 1 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení:

§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky
poskytovania finančného:
a) príspevku na dopravu ¹⁾
b) príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately ²⁾.
§2
Príspevok na dopravu
1.

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“) môže poskytnúť
oprávnenej osobe príspevok na dopravu (ďalej len „príspevok na dopravu“) do Centra
pre deti a rodiny ( ďalej len „centrum“ ), v ktorom je dieťa umiestnené.

2.

Oprávnenou osobou na účely tohto nariadenia je rodič alebo osoba, ktorá sa osobne
stará o dieťa, ktorej bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu
a bolo umiestnené do ústavnej starostlivosti a spĺňa nasledovné podmienky:

________________________________________________________________________________________________________________________
(1)
(2)

§ 64 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 305/2005 Z. z o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a) je obyvateľom s trvalým pobytom v mestskej časti,
b) prejavuje skutočný záujem o úpravu rodinných vzťahov a o zachovanie vzťahov
s dieťaťom.
3.

Príspevok na dopravu poskytuje mestská časť oprávnenej osobe na základe písomnej
žiadosti oprávnenej osoby o poskytnutie príspevku na dopravu (ďalej len „žiadosť“) z
miesta trvalého bydliska oprávnenej osoby do miesta sídla centra, v ktorom je dieťa
umiestnené a späť.

4. K žiadosti je oprávnená osoba povinná priložiť:
a) originál cestovných dokladov (vlaková doprava, autobusová doprava, s výnimkou
mestskej hromadnej dopravy, na ktorú sa príspevok na dopravu neposkytuje),
b) rozhodnutie o umiestení dieťaťa do centra,
c) potvrdenie centra o návšteve oprávnenej osoby s uvedením dátumu a času návštevy
centra.
5.

Žiadosť je oprávnená osoba povinná predložiť mestskej časti do 15 dní odo dňa
vykonania cesty do centra.

6.

Mestská časť poskytne príspevok na dopravu oprávnenej osobe na základe
doručenia kompletne vyplnenej žiadosti spolu s jej úplnými prílohami a po doručení
vyjadrenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenia sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately a centra, v ktorom je dieťa umiestnené, prípadne iného
akreditovaného subjektu podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane
detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré písomne
potvrdia, že oprávnená osoba prejavuje skutočný záujem o úpravu a zachovanie
vzťahov s dieťaťom.

7.

Mestská časť poskytne príspevok na dopravu oprávnenej osobe do 30 dní od
doručenia listín a vyjadrení uvedených v ods. 6.

8.

Príspevok na dopravu sa poskytuje v plnej výške sumy uvedenej na cestovných
dokladoch.

9.

Oprávnená osoba môže požiadať o príspevok na dopravu do centra, v ktorom je dieťa
umiestnené a späť maximálne štyrikrát v kalendárnom roku.

§3
Finančný príspevok na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
1.

Mestská časť môže poskytnúť finančný príspevok na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „príspevok“):
a) právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií
v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine v zmysle
§ 10 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
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b) právnickej alebo fyzickej osobe, ktorej bola udelená akreditácia na vykonávanie
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona
č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „oprávnený žiadateľ“).
2. Mestská časť môže poskytnúť finančný príspevok oprávnenému žiadateľovi na základe
písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať:
a) základné identifikačné údaje oprávneného žiadateľa, najmä jeho názov alebo
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, právnu formu,
b) doklad o akreditácií oprávneného žiadateľa podľa ods. 1 písm. b),
c) popis obsahu a zameranie činnosti oprávneného žiadateľa,
d) popis výkonu opatrení, použité metódy, techniky a postupy,
e) finančný rozpočet činnosti oprávneného žiadateľa súvisiaci s obdobím, na ktoré
má byť finančný príspevok poskytnutý,
f) požadovaná výška finančného príspevku,
g) rozpis zdrojov financovania oprávneného žiadateľa.
3. Pre účely poskytnutia príspevku oprávnený žiadateľ nesmie mať záväzky a dlhy voči
mestskej časti.
4. Mestská časť môže poskytnúť oprávnenému žiadateľovi príspevok v súlade s výškou
schválených finančných prostriedkov vyčlenených na tento účel z rozpočtu mestskej
časti na príslušný rozpočtový rok.
5. Podmienky poskytnutia príspevku oprávnenému žiadateľovi, ako aj spôsob vyúčtovania
príspevku budú upravené v zmluve o poskytnutí finančného príspevku uzavretej medzi
mestskou časťou a oprávneným žiadateľom.
6. Oprávnený žiadateľ je povinný predložiť mestskej časti záverečnú správu o realizácií
schváleného výkonu opatrení vrátane vyúčtovania poskytnutých finančných
prostriedkov do jedného mesiaca po skončení výkonu opatrení a vrátiť nevyčerpané
finančné prostriedky do 15 dní od predloženia záverečnej správy na účet mestskej časti
uvedený v zmluve.

§4
Osobitné ustanovenia
Finančný príspevok podľa § 2 a § 3 nariadenia schvaľuje starostka mestskej časti.

§5
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
č. 5/2009 zo dňa 28. marca 2009 o bližších podmienkach poskytovania finančných
príspevkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
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§6
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 20. júla 2020.

Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
starostka mestskej časti
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