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Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja 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, § 76 a § 88 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 č. 38/2021 o podmienkach poskytovania finančného príspevku 
na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately podľa 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 

 

 Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej „VZN“) ustanovuje podmienky poskytovania 
finančného príspevku a výšku poskytovaného finančného príspevku pre subjekty 
(resp. žiadateľom), ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately (ďalej len „opatrenia SPO a SK“) podľa zákona č. 305/2005 Z. z. 
z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja  (ďalej len „TSK“) za predpokladu, 
že TSK má na tento účel v rozpočte na príslušný rozpočtový rok určené finančné 
prostriedky.  

 

Článok 2  

Účel poskytovania finančného príspevku  

TSK môže poskytnúť finančný príspevok na vykonávanie opatrení  SPO a SK 
podľa  § 10 a §11 zákona č. 305/2005 Z. z. oprávneným  žiadateľom, ktorými sú: 

a) akreditovaný subjekt, ktorý nie je centrom, 
b) právnická alebo fyzická osoba  podľa § 71 ods. 1 písm. e),  
c) obec. 
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Článok 3 

Podmienky poskytovania finančného príspevku   

(1) TSK môže poskytnúť finančný príspevok na vykonávanie opatrení SPO a SK 
podľa zákona  č. 305/2005 Z. z., ak je to v súlade s potrebami obyvateľstva 
územia TSK  a ak je to v súlade s možnosťami rozpočtu TSK za podmienok,    
že oprávnený žiadateľ : 
 
a) vykonáva opatrenia podľa § 10 a § 11 na území TSK a spĺňa podmienky 

ustanovené v Čl. 2 tohto VZN. 
b) nevykonáva opatrenia podľa § 10 a § 11  zákona na účel dosiahnutia zisku. 

 
(2) TSK môže poskytnúť finančný príspevok na: 

 
a) predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, ktorými sú najmä: 

 
aa) organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch, tréningoch 

a aktivitách zameraných na podporu plnenia rodičovských práv 
a povinností, plnenia funkcií rodiny, na utváranie a upevňovanie vzťahov 
medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, rozvoj schopností riešiť 
problémové situácie a adaptovať sa na nové situácie, 

ab) organizovanie svojpomocných aktivít na podporu plnenia funkcií rodiny   
a na podporu rozvoja rodičovských zručností, 

ac) organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch a aktivitách 
zameraných na predchádzanie sociálnopatologickým javom (napr.: 
alkoholizmus, drogy, hazardné hry, vandalizmus, recidívy, domáce násilie 
a iné...), 

ad) sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných         
na podporu vhodného využívania voľného času detí. 

 
b) opatrenia SPO a SK na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, 

ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin dieťaťa          
a plnoletej fyzickej osoby, ktorými sú najmä: 

 

ba) ponúknutie pomoci dieťaťu, rodičom alebo inej plnoletej fyzickej osobe 
alebo ponúknutie sprostredkovania pomoci pri riešení výchovných 
problémov alebo rodinných problémov a pri uplatňovaní nárokov dieťaťa 
podľa osobitných predpisov, 

bb) sledovanie negatívnych vplyvov pôsobiacich na dieťa a rodinu, zisťovanie 
príčin ich vzniku a vykonávanie opatrenia na obmedzenie pôsobenia 
nepriaznivých vplyvov, 

bc) organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch zameraných 
na pomoc pri riešení problémov detí v rodine, v škole a na pomoc rodinám 
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pri riešení výchovných problémov, sociálnych problémov a iných problémov 
v rodine a v medziľudských vzťahoch, 

bd) organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch zameraných 
na pomoc deťom a plnoletým fyzickým osobám ohrozeným správaním 
člena rodiny, členov rodiny alebo správaním iných osôb, 

be) organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch zameraných 
na plnoleté fyzické osoby, ktoré svojím správaním ohrozujú členov rodiny, 

bf) organizovanie alebo sprostredkovanie programov na obmedzenie                 
a odstránenie negatívnych vplyvov prostredia a na predchádzanie 
sociálnemu vylúčeniu detí a plnoletých fyzických osôb v otvorenom 
prostredí v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z..  

 
(3) Podmienky poskytovania finančného príspevku na nasledujúci rozpočtový rok 

TSK oznámi najneskôr do 31. marca a zverejnení na webovej stránke.  
 
(4) TSK môže poskytnúť finančný príspevok oprávnenému žiadateľovi                   

na vykonávanie opatrení SPO a SK podľa zákona na nasledujúci rozpočtový 
rok len na základe písomnej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku 
z rozpočtu TSK - Príloha č. 2 (ďalej len „žiadosť“), ktorej vzor (formulár 
v listinnej podobe a formulár v elektronickej podobe) bude uverejnený                
aj na webovej stránke TSK, doručenej TSK: 

 
a) v tlačenej podobe poštou alebo do podateľne TSK na adresu: 

 
  Trenčiansky samosprávny kraj 
  K dolnej stanici 7282/20A 
  911 01 Trenčín 
 
  alebo 

b) elektronicky podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu 
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon       
o e-Governmente“) v lehote do 31.mája bežného roka. 
 

(5) Oprávnený žiadateľ je povinný k žiadosti priložiť: 
a) čestné prehlásenie   - Príloha č.1, že: 

aa) nemá ku dňu podania žiadosti  evidované nedoplatky poistného                 
na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné 
dôchodkové sporenie a že nemá evidované daňové nedoplatky, 

ab) žiadateľ ku dňu podania žiadosti nie je v konkurze alebo v likvidácií a nie je 
voči nemu vedené exekučné konanie, 

ac) žiadateľ neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, 
ad) žiadateľ a jeho štatutárny zástupca sú bezúhonní. 
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b) kópiu dokladu, ktorý preukazuje účel a ciele za akými bola právnická osoba 

založená (napr. stanovy, zakladacia listina, štatút a pod.....) 
 
(6) Ak je oprávneným žiadateľom akreditovaný subjekt, žiadosť obsahuje kópiu 

rozhodnutia o udelení akreditácie na výkon opatrení SPO a SK.  
 
(7) Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu TSK predkladajú 

oprávnení žiadatelia v termíne do 31. mája príslušného kalendárneho roka      
na nasledujúci kalendárny rok.  

 
(8) TSK môže poskytnúť finančný príspevok raz ročne do výšky 50% z celkových 

opodstatnených a preukázaných bežných výdavkov, najviac však do výšky 
16 600 EUR.  

 
(9) Ak sa po zúčtovaní projektu zistí, že poskytnutý príspevok presahuje stanovenú 

výšku 50% skutočne dosiahnutých a vyúčtovaných nákladov na projekt,            
je žiadateľ tento rozdiel povinný vrátiť späť na účet TSK. 

 
(10) Poskytnutý finančný príspevok musí byť vyčerpaný do 31.12. príslušného 

kalendárneho roka, na ktorý bol poskytnutý. 
 
(11) O poskytnutí finančného príspevku rozhoduje hodnotiaca komisia, ktorá je 

menovaná predsedom TSK a je zložená z piatich členov, z toho dvaja 
zástupcovia oddelenia sociálnej pomoci Úradu TSK, traja zástupcovia Komisie 
sociálnej pomoci a zdravotníctva pri Z TSK. S prihliadnutím na stanovisko 
hodnotiacej komisie, o poskytnutí finančného príspevku rozhodne predseda 
TSK.  

 
(12) TSK písomne oznámi oprávnenému žiadateľovi výsledok do 15 dní                 

od rozhodnutia predsedom. 
 
(13)  Poskytnutý finančný príspevok podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom TSK. 
 
(14) TSK po splnení podmienok uvedených v tomto VZN uzatvorí s oprávneným  

žiadateľom zmluvu o poskytovaní finančného príspevku na vykonávanie 
opatrení SPO a SK (ďalej len „zmluva“). Písomná zmluva je platná  aj vtedy,     
ak je realizovaná elektronickými prostriedkami a podpísaná zaručenými 
elektronickými podpismi. 

 
(15) Finančný príspevok je možné poskytnúť len oprávnenému žiadateľovi,          

ktorý nemá v čase podania žiadosti o finančný príspevok žiadne záväzky voči 
TSK. 
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(16) TSK je oprávnený preverovať skutočnosti uvedené v žiadosti, ako aj ostatné  
skutočnosti potrebné pre poskytnutie finančného príspevku. 

 
(17) Finančný príspevok môže byť oprávnenému žiadateľovi poskytnutý vo výške   

50 % preukázaných bežných výdavkov len v tom prípade, ak si neuplatní na tie 
isté preukázané bežné výdavky finančný príspevok z iných zdrojov. 
 

(18) Finančný príspevok je možné poskytnúť len na základe písomnej zmluvy 
uzatvorenej medzi TSK a oprávneným žiadateľom. 

 
(19) Finančný príspevok môže byť poskytnutý oprávnenému žiadateľovi len vtedy, 

ak činnosti nevykonáva ako súčasť vykonávaných opatrení v centre pre deti 
a rodinu v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z., na ktorých vykonávanie dostáva 
finančný príspevok z iných zdrojov. 

 
(20) Na poskytnutie finančného príspevku nie je právny nárok. 

 

Článok 4 

Použitie a vyúčtovanie finančného príspevku   

(1) Finančný príspevok môže byť použitý výlučne na úhradu bežných výdavkov, 
ktoré vznikli v súvislosti s výkonom opatrení SPO a SK.  

 
(2) Finančný príspevok môže byť použitý len na účel dohodnutý v zmluve a len     

do 31.decembra príslušného kalendárneho roka, t.j. roka, na ktorý mu bol 
finančný príspevok poskytnutý. 

 
(3) Oprávnený žiadateľ o finančný príspevok je povinný: 
 

a) zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť poskytnutého finančného 
príspevku, ako aj ďalšie ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, ustanovenia zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej 
kontrole a  audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a ustanovenia zmluvy, 
 

b) zabezpečiť vedenie účtovnej evidencie o poskytnutom finančnom príspevku 
v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov. 

c) dodržiavať ochranu osobných údajov v  súlade s Nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa 
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zrušuje smernica 95/46/ES a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.  

 
(4) Oprávnený žiadateľ je povinný finančný príspevok vyúčtovávať v súlade 

s podmienkami a termínmi uvedenými v zmluve. Súčasťou vyúčtovania musia 
byť fotokópie účtovných dokladov, na ktoré sa oprávnený žiadateľ                     
vo vyúčtovaní odvoláva.  

 
(5) Oprávnený žiadateľ je povinný v súlade s podmienkami a termínmi uvedenými 

v zmluve preukázať evidenciu občanov, vo vzťahu ku ktorým sa vykonávajú 
opatrenia SPO a SK, resp. preukázať priebežnú evidenciu realizovaných 
opatrení SPO a SK a vykonávaných aktivít.   

 
(6) Oprávnený žiadateľ, ktorému TSK poskytuje finančný príspevok na vykonávanie 

opatrení SPO a SK v súlade s týmto VZN, v súlade s podmienkami a termínmi 
uvedenými v zmluve, predkladá po ukončení doby trvania projektu správu 
o realizovaných opatreniach alebo aktivitách.   

 
(7) Oprávnený žiadateľ, ktorému TSK poskytuje finančný príspevok na vykonávanie 

opatrení SPO a SK v súlade s týmto VZN a  v súlade s podmienkami a termínmi 
uvedenými v zmluve predkladá po ukončení doby trvania projektu, doklad – 
bankový výpis s poukázanou výškou  finančných prostriedkov  z iných zdrojov.   

 
(8) Oprávnený žiadateľ, ktorý použil finančný príspevok alebo jeho časť na iný ako 

dohodnutý účel, je povinný TSK tento vrátiť a riadiť sa podmienkami uvedenými 
v zmluve. 

 
(9) Oprávnený žiadateľ je povinný dňom skončenia zmluvného vzťahu  finančný 

príspevok nečerpať. 
 

(10) V prípade, že oprávnený žiadateľ prestanie vykonávať opatrenia SPO a SK 
počas zmluvného vzťahu, je povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť TSK 
a na základe usmernenia TSK vrátiť poskytnutý finančný príspevok alebo časť 
poskytnutého finančného príspevku.  

 
(11) TSK neposkytuje príspevok oprávnenému žiadateľovi, ktorý v minulosti porušil   

povinnosti vyplývajúce zo zmluvy uzatvorenej medzi TSK a oprávneným 
žiadateľom. 

 
(12) TSK môže u oprávneného žiadateľa kontrolovať úroveň vykonávaných opatrení 

SPO a SK  a vykonať kontrolu hospodárenia s príspevkom TSK v zmysle 
uzatvorenej zmluvy. Oprávnený žiadateľ je povinný poskytnúť súčinnosť          
pri vykonávaní kontroly. 
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(13) V prípade, že TSK pri kontrole úrovne vykonávaných opatrení SPO a SK  
a kontrole hospodárenia s príspevkom TSK u oprávneného žiadateľa  zistí 
porušenie tohto VZN, alebo porušenie zákona č. 305/2005 Z. z., môže 
požadovať vrátenie poskytnutého finančného príspevku alebo alikvotnej časti 
poskytnutého finančného príspevku. 

 
(14) Písomná forma úkonov uvedených v tomto VZN sa považuje za zachovanú      

aj vtedy, ak je písomný úkon realizovaný elektronicky a autorizovaný postupom 
podľa zákona o e-Governmente. 

 
 

Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

 
(1) Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja 

č.38/2021 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie 
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa 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 bolo 
schválené Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 
22.11.2021 uznesením č. ...../2021 a účinnosť nadobúda dňom 01.01.2022. 

 
(2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné 

nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 11/2005 
O podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení 
podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 305/2005 Z. z. 
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov zo dňa 26.10.2005 v znení  zmien a doplnení vykonaných 
Všeobecne záväzným nariadením č. 6/2008 zo dňa 27.08.2008.    

 

 

 

 

V Trenčíne, dňa ...........................  

  

                                                                                             Ing. Jaroslav Baška 
                                                                                                       predseda 
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