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Všeobecne záväzné nariadenie 
Bratislavského samosprávneho kraja 

 
č. 4/2019 

zo dňa 29. 03. 2019 
 

 
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, Všeobecne záväzného nariadenia 
Bratislavského samosprávneho kraja č. 44/2011 zo dňa 09. 12. 2011 a Všeobecne záväzného 
nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 3/2014 zo dňa 11. 04. 2014. 
 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja v súlade s § 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 § 88 ods. 4 v spojení § 76 
písm. f) bodom 1, § 88 ods.1 a 2 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 sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

  
 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, Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja 
č. 44/2011 zo dňa 09. 12. 2011 a Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského 
samosprávneho kraja č. 3/2014 zo dňa 11. 04. 2014 sa mení takto: 
 

1. V Čl. II odsek 2 znie:  
 
„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 uvedené v Čl. II, v bode 1. písm. b) až f), 
 
b) finančný príspevok nebol poskytnutý centru pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“), ktoré 
obec zriadila.“ 
 
    2.  V Čl. II odsek 4 znie: 
 
„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 výkon opatrení podľa § 10 zákona č. 305/2005 
Z. z. citovaného zákona, ak nevykonáva tieto opatrenia ako súčasť vykonávaných opatrení 
v centre.“  
 

3. V Čl. II sa vypúšťa odsek 7. 
 



4. V Čl. III  odsek 1 a odsek 2 znejú: 

„1. BSK môže oprávnenému žiadateľovi poskytnúť za podmienok uvedených v Čl. II finančný 
príspevok na vykonávanie opatrení maximálne do výšky 45 000,00 € na rozpočtový rok na 
1 vecný projekt.  
 2. BSK môže oprávnenému žiadateľovi poskytnúť za podmienok uvedených v Čl. II ods. 5 
finančný príspevok na 1 sociálny projekt, maximálne do výšky 25 000,00 € na rozpočtový rok.“  
 

     5. V Čl. IV odsek 1 písm. a) a b) znejú: 

„a) Žiadosti oprávneného žiadateľa o finančné príspevky kompletizuje, spracováva 

a vyhodnocuje odbor sociálnych vecí 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 

zdravotníctva a sociálnych vecí pri Zastupiteľstve BSK. Komisia následne odporúča výšky 

finančných príspevkov na schválenie predsedovi BSK v súlade s rozpočtom BSK.“  

     6. V Čl. IV odsek 5 znie: 

„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 ich častí do 30 dní po ukončení výkonu opatrení alebo ich častí, najneskôr do 

31.12. rozpočtového roka.“  

     7.  Ruší sa príloha č. 2.  

Čl. II 
 

1.  Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 4/2019 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 29. 03. 2019 uznesením 
č. 128/2019. 
 
2. Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom vyhlásenia a to jeho vyvesením na úradnej tabuli 
Bratislavského samosprávneho kraja a účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli 
Bratislavského samosprávneho kraja s výnimkou ustanovení Čl. I bodov 3., 4. a 7., ktoré 
nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020. 
 
Bratislava 29. 03. 2019 
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