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Dôvodová správa:  

 

 

Návrh na nové VZN MČ Bratislava-Rača č. .../2021 o podmienkach poskytovania 

finančných príspevkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately sa predkladá na rokovanie z dôvodu podnetu miestnej kontrolórky: „Správa 

o výsledku kontroly aktuálnosti vybraných platných všeobecne záväzných nariadení 

mestskej časti Bratislava-Rača“, ktorá bola predložená do Miestneho zastupiteľstva dňa 

09.02.2021. Podnet inicioval úpravu existujúceho všeobecne záväzného nariadenia 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 (ďalej 

len „nariadenie“) a jeho zosúladenie s legislatívnymi úpravami zákona č. 305/2005 Z. z. o 

sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon o sociálnej kuratele“). Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta 

SR Bratislavy č. 949/2021 zo dňa 23.09.2021 nadobudol dňa 15.10.2021 účinnosť nový 

dodatok  štatútu hlavného mesta Bratislavy, ktorý nanovo prerozdelil kompetencie v oblasti 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Kompetencia poskytovania príspevku na 

uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého bola presunutá touto právnou úpravou do 

kompetencie hlavného mesta Bratislavy. 

 

Podľa najnovšej právnej úpravy tohto zákona a najnovšieho prerozdelenia kompetencii 

je v pôsobnosti mestskej časti poskytovať:  

1. rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, príspevok na dopravu do 

zariadenia,  

2. informácie fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na podanie 

žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov a o subjektoch vykonávajúcich prípravu na 

náhradnú rodinnú starostlivosť, 

3. štatistické údaje z oblasti výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately štátnym 

orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na účely spracovania 

štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov, 

 

Okrem týchto základných pôsobností podľa § 88 ods. 3 obec môže poskytovať 

akreditovanému subjektu, ktorý nie je centrom, a fyzickej osobe alebo právnickej osobe 

finančný príspevok na vykonávanie opatrení podľa tohto zákona.  

Týmto nariadením mestská časť upravuje podmienky poskytovania:  

a) príspevku na dopravu, 

b) príspevku akreditovanému subjektu.  

 

Materiál sa predkladá v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11, ods. 4 písm. g) Zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  

 


