
Dôvodová správa 

 

I. Všeobecná časť 

Trenčiansky samosprávny kraj v zmysle § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. a) 

zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 

predpisov a § 47 ods. 13 a § 48 ods. 2 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 „zákon č. 305/2005 Z. z.“)  vydáva 

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 

23/2016 o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach zriaďovaných 

Trenčianskym samosprávnym  krajom podľa 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. 

II. Osobitná časť 

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja  číslo 23/2016 
o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach zriaďovaných Trenčianskym 
samosprávnym  krajom podľa 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, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho 
samosprávneho kraja číslo 7/2014 o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach 
zriaďovaných Trenčianskym samosprávnym  krajom podľa 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 (ďalej len VZN 7/2014) sa vydáva 
z dôvodu špecifikácie názvu osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa a rozsiahlej zmeny 
znenia Čl. 3 – Úhrada za poskytovanú starostlivosť VZN 7/2014. Zákon č. 305/2005 
Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov umožňuje poskytovanie 
starostlivosti v krízovom stredisku na základe dohody, kde sa úhrada za poskytovanú 
starostlivosť skladá z úhrady za: 

- stravu, 
- bývanie, 
- obslužné činnosti. 

Financovanie opatrení podľa vyššie uvedeného zákona sa zabezpečuje nielen z 
rozpočtu vyššieho územného celku, ale aj z úhrad za poskytnutú starostlivosť zo 
zaplatenej dohodnutej úhrady. Zákon však neurčil výšku zostatku z príjmu spoločne 
posudzovaných osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne 
započítavajú. Rodina, ktorej príjem spoločne posudzovaných osôb je vyšší  ako sumy 
životného minima alebo ak sa tento príjem rovná sumám životného minima, platila 
úhradu za poskytovanú starostlivosť v plnej výške. Zároveň je dôležité, aby rodina, 
ktorej príjem nepresahuje výšku životného minima v súlade so zákonom č. 601/2003 
Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platila za 
starostlivosť aspoň vo výške aktuálneho prídavku na dieťa v súlade so zákonom č. 
600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o 



sociálnom poistení. Ide o štátnu dávku, ktorou štát pripláca oprávnenej osobe na 
výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. 
Keďže dieťaťu sa výživa a výchova poskytuje v zariadení, výška tejto dávky by mala 
byť príjmom zariadenia, nie rodiny.  
Nie je správne, aby rodina bola úplne oslobodená od platenia, mala by sa podieľať 
aspoň čiastkou, ktorá je určená štátom.  
 

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 
23/2016 nadobúda účinnosť dňa 01.06.2016 v zmysle § 8 ods. 9 zákona č. 302/2001 
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov. 


