
 

 

NÁVRH 

V š e o b e c n e   z á v ä z n é   n a r i a d e n i e  

 mestskej časti Bratislava-Rača  

č.  xx/2021 

zo  dňa 14.12 2021 

o podmienkach poskytovania finančných príspevkov                              

na zabezpečenie vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany 

detí a sociálnej kurately 

 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rača v súlade s § 15 ods. 2 písm. a) zákona 

Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 

v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 3 písm. p), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona 

Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  

§ 64 ods. 1 písm. a), § 64 ods. 2 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, 

vyhlášky č. 103/2018 Z. z.  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej 

ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  a  čl. 32d ods. 1 písm. d) bod 1 Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:  

 

 

Článok I 

Úvodné ustanovenie 

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Rača (ďalej len 

„nariadenie“) upravuje podmienky: 

a)  poskytovania príspevku na dopravu 1) 

b) finančného príspevku na vykonávanie opatrení podľa osobitného predpisu (ďalej len 

„finančný príspevok“)2) 

 

 

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

a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov. 
2)  zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení neskorších 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov). 
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Článok II 

Príspevok na dopravu 

 

 

(1) Príspevok na dopravu Mestská časť Bratislava-Rača (ďalej len „mestská časť“) môže 

poskytnúť oprávnenej osobe na cestu do a z centra pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) 3), 

v ktorom je vykonávané pobytové opatrenie súdu, alebo v ktorom sa vykonáva opatrenie 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pobytovou formou pre dieťa na základe 

dohody s centrom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa.  

 

(2) Účelom príspevku je úprava a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo 

osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, pre ktoré je vykonané opatrenie súdu podľa § 49 ods. 1 

a § 56 ods. 1 písm. c) zákona 2).  
 

(3) Oprávnenou osobou pre účely tohto nariadenia je občan, ktorý súčasne: 

a) je rodičom dieťaťa alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté 

zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do centra, 

b) má trvalý pobyt na území mestskej časti 4), 

c) prejavuje skutočný záujem o úpravu a zachovanie vzťahov s dieťaťom a vynakladá 

primerané úsilie na úpravu svojich rodinných, bytových a sociálnych pomerov 

d) jeho mesačný príjem, ktorý sa posudzuje podľa osobitného zákona 5) neprevyšuje 3 

násobok životného minima. 

 

(4) Oprávnená osoba si môže uplatniť príspevok na dopravu aj na jednu ďalšiu osobu, 

ktorá cestovala do centra pre deti a rodiny spolu s oprávnenou osobou, predovšetkým ak ide o 

súrodenca dieťaťa, alebo starého rodiča, ak sú jeho návštevy v súlade s plánom sociálnej 

práce s dieťaťom.  

 

(5) Príspevok na dopravu poskytne mestská časť oprávnenej osobe na základe písomnej 

Žiadosti na príspevok na dopravu (ďalej len „žiadosť“), ktorá je zverejnená na webovej 

stránke mestskej časti www.raca.sk alebo je k dispozícii na oddelení pre sociálne veci 

miestneho úradu (ďalej len „oddelenie“). Súčasťou žiadosti je aj súhlas so spracovaním 

osobných údajov. Žiadosť sa podáva v podateľni Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-

Rača, alebo sa zasiela poštou na uvedenú adresu. 

 

(6) Oprávnená osoba k žiadosti priloží nasledovné doklady: 

a) originál resp. overenú fotokópiu právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení výchovného  

opatrenia pobytovou formou alebo o nariadení ústavnej starostlivosti dieťaťa, na ktoré sa 

príspevok žiada, (v prípade, že bolo dieťa umiestnené v centre na základe rozhodnutia 

súdu), 

b) originál resp. overená fotokópia dohody uzatvorenej medzi rodičom alebo osobou, ktorá sa 

osobne stará o dieťa a centrom (v prípade, že bolo dieťa umiestnené  centre na základe 

dohody), 

c) potvrdenie o príjme žiadateľa (v prípade, že uvedená osoba je nezamestnaná, predloží 

potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní dávok v prípade, že uvedená 

 
3) § 45 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších prepisov  
4)  § 3 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení v znení neskorších predpisov  
5)  Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.  

http://www.raca.sk/
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osoba je poberateľom invalidného dôchodku resp. starobného dôchodku, predloží 

rozhodnutie Sociálnej poisťovne o poberaní uvedených dôchodkov), 

d) doklad o vykonanej ceste do centra v ktorom je dieťa umiestnené. - originál cestovného 

lístka,  

 

(7) Zamestnanec mestskej časti zodpovedný za spracovanie žiadosti si formou mailovej 

komunikácie od centra, v ktorom je dieťa umiestnené vyžiada písomný doklad s potvrdením: 

a) o umiestnení dieťaťa v centre, 

b) o povolení a odporučenom rozsahu návštev dieťaťa,  

c) o prejavení skutočného záujmu žiadateľa, 

d) o účelnosti využívania príspevku na dopravu ak už bol žiadaný, 

e) o účelnosti návštevy ďalšej osoby, ak žiadateľ žiada preplatenie jej cestovného. 

 

(8) Mestská časť prostredníctvom príslušného zodpovedného zamestnanca mestskej časti 

v lehote 20 dní odo dňa podania žiadosti posúdi, či je predložená žiadosť úplná. V prípade 

zistenia neúplne podanej žiadosti vyzve žiadateľa, aby ju v lehote, nie kratšej ako 10 dní, 

doplnil a zároveň žiadateľa vo výzve poučí o tom, v čom je jeho žiadosť neúplná a čo treba 

k žiadosti doplniť. Ak žiadateľ napriek výzve na doplnenie svoju žiadosť v stanovenej lehote 

nedoplní, mestská časť žiadosť zamietne a písomne o tom informuje žiadateľa. 

 

(9) Oprávnenosť žiadosti o príspevok na dopravu preskúma na základe predložených 

dokladov príslušný zodpovedný zamestnanec mestskej časti.  

 

(10) O priznaní nároku na poskytnutie príspevku na dopravu rozhodne prednosta mestskej 

časti na základe písomnej žiadosti žiadateľa a správy príslušného zodpovedného zamestnanca 

mestskej časti. 

 

(11) Oprávnená osoba je povinná predložiť žiadosť o zúčtovanie poskytnutého príspevku 

na dopravu  do 30 dní odo dňa konania cesty. 

 

(12) Príspevok na dopravu sa oprávnenej osobe poskytne formou finančnej náhrady 

cestovného lístka prostriedku hromadnej dopravy. 

 

(13) Oprávnenej osobe sa poskytne príspevok na dopravu najviac dvanásťkrát 

v kalendárnom roku do vyčerpania sumy 500 € na jedného žiadateľa ročne. 

 

(14) Na poskytnutie príspevku na dopravu do centra a z centra nie je právny nárok a je 

poskytovaná iba do vyčerpania schválenej rozpočtovej položky na príslušný kalendárny rok. 

 

 

Článok  III 

Finančný príspevok na vykonávanie opatrení podľa osobitného zákona 

 

(1) Na vykonávanie opatrení podľa osobitného zákona2) môže mestská časť poskytnúť 

oprávnenej osobe finančný príspevok. 
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(2)  Oprávnenou osobou podľa tohto článku je : 

a) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bola udelená akreditácia podľa osobitného 

zákona 6) , ktorá nie je centrom a nemá neuhradené záväzky voči mestskej časti (ďalej len 

„akreditovaný subjekt“), 

b) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany 

detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na 

obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov a nemá nehradené záväzky voči 

mestskej časti 7) (ďalej len „osoba“). 

 

(3)  Finančný  príspevok  akreditovanému  subjektu  alebo  osobe poskytne mestská časť na 

základe písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať: 

a) základné identifikačné údaje príslušnej oprávnenej osoby, názov alebo obchodné meno, 

identifikačné číslo, právnu formu, miestnu a časovú pôsobnosť, 

b) doklad o akreditácii podľa ods. 2 písm. a) tohto článku, ak je žiadateľom akreditovaný 

subjekt a doklad o vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  

na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie 

negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický, fyzický alebo sociálny vývin dieťaťa 

(ďalej len „opatrenia“), ak je žiadateľom osoba podľa ods. 2 písm. b) tohto článku, 

c) popis obsahu činnosti a zameranie činnosti, 

d) navrhované využitie finančného príspevku, 

e) finančný rozpočet  s popisom iných zdrojov financovania opatrení, 

f) požadovanú výšku finančného príspevku. 

 

(4)  Finančný príspevok je možné poskytnúť iba subjektu, ktorý vykonáva opatrenia priamo 

na území mestskej časti. 

 

(5)  Finančný príspevok je možné poskytnúť akreditovanému subjektu a osobe v súlade 

s výškou schválených finančných prostriedkov v rozpočte mestskej časti na príslušný 

kalendárny rok a určených pre tento účel. 

 

(6) O poskytnutí finančného príspevku a výške finančného príspevku akreditovanému 

subjektu rozhoduje starosta mestskej časti po predchádzajúcom prerokovaní v Komisii 

sociálnej a bytovej.  Oddelenie pre sociálne veci  vypracuje správu ku každej riadnej žiadosti, 

ktorá obsahuje zhodnotenie:  

a) adresnosti opatrení v miestnej komunite vo vzťahu k predchádzaniu vzniku krízových 

situácií v rodinách a na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú 

psychický, fyzický alebo sociálny vývin dieťaťa, 

b) spolupráce oddelenia pre sociálne veci s daným subjektom, 

c) súladu projektu s plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja a komunitným plánom,  

d) účelnosti navrhovaného využitia  finančných prostriedkov, 

e) záverečné odporúčanie. 

    

(7) Podrobnosti o  podmienkach poskytnutia finančného príspevku, použitia a spôsobu 

vyúčtovania finančného príspevku upraví osobitná zmluva o poskytnutí finančného príspevku 

(ďalej len „zmluva“) uzatvorená medzi mestskou časťou a akreditovaným subjektom alebo 

osobou.  

 

 
6)  § 77  zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
7)  § 10 a § 11 zákona č. 305/2005 Z. z v znení neskorších predpisov. 
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(8)  Akreditovaný subjekt alebo osoba sú povinní použiť poskytnutý finančný príspevok iba 

v rámci rozpočtového obdobia, vždy najneskôr do 31.12. príslušného kalendárneho roka 

a zúčtovať ho do 30 dní od splnenia účelu, najneskôr vždy do 31.01. nasledujúceho 

rozpočtového roka.  

 

(9) Akreditovaný subjekt alebo osoba je povinný predložiť mestskej časti záverečnú správu 

o realizácii účelu poskytnutého finančného príspevku (výkonu opatrení) vrátane vyúčtovania 

poskytnutých finančných prostriedkov v lehote určenej v zmluve a vrátiť nevyčerpané finančné 

prostriedky v lehote určenej v zmluve. K zúčtovaniu finančného príspevku akreditovaný 

subjekt alebo osoba predloží fotokópiu účtovných dokladov o použití tohto finančného 

príspevku. 

 

  
 

Článok IV 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 2/2009 zo dňa         

7. apríla 2009 o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  
 

 

 

Článok IV 

Prechodné a záverečné ustanovenia 
 

(1) Toto nariadenie bolo schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti             

č. UZN xxx/xxx/xx/xx/P zo dňa xx.xx.xxxx. 

 

(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť xx.xx.xxxx 
 

 

 

 

 

 

Mgr. Michal Drotován 

starosta    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


