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Predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja 
vyhlasuje 

 
úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia 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 schváleného uznesením Z TSK č. 485/2005 ako vyplýva 
zo zmien a doplnení vykonaných Všeobecne záväzným nariadením číslo 6/2008 zo dňa 27. 08. 
2008 schváleného uznesením Z TSK č. 565/2008. 
 

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 
 
 
Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne podľa § 11 ods. 2 písm. 
a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných 
celkov v znení neskorších predpisov a § 88 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 
305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele o zmene a doplnení 
niektorých zákonov  
 

v y d á v a 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja so sídlom v Trenčíne 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 tohto znenia: 

 
 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

 
Všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje podmienky poskytovania finančného príspevku na 
vykonávanie opatrení podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 305/2005 Z. z. 
sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „zákon“) z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len TSK“) 
akreditovanému subjektu, právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa § 71 ods. 1 písm. e) 
zákona alebo obci za predpokladu, že TSK má na tento účel v rozpočte na príslušný rozpočtový 
rok určené finančné prostriedky. 
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Článok 2 
Účel poskytovania finančného príspevku 

 
TSK môže poskytnúť finančný príspevok na vykonávanie opatrení podľa zákona len vlastných 
príjmov rozpočtu TSK: 
 

a) akreditovanému subjektu, ktorý zriadil zariadenia podľa § 45 ods. 1 zákona, ak je to v  
súlade s potrebami obyvateľov územia TSK, 

b) obci na zariadenie, ktoré zriadila, len vtedy, ak finančný príspevok nebol poskytnutý  
tomuto zariadeniu, 

c) právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa § 71 ods. 1 písm. e) zákona, ak je to v súlade  
s potrebami obyvateľov územia TSK. 

 
 

Článok 3 
Podmienky poskytovania finančného príspevku akreditovaným subjektom 

 
1.  TSK môže poskytnúť finančný príspevok akreditovanému subjektu, ktorý zriadil ďalej 
 uvedené zariadenia podľa § 45 ods. 1 zákona na náhradu opodstatnených a preukázaných 
 nákladov : 
 

a) do 1 161,7872 eur na rok a klienta, ak krízové stredisko vykonáva opatrenia podľa § 62 
ods. 1 písm. a) alebo d) zákona ambulantnou formou, 

 
b) do 5 974,9054 eur na rok a klienta, ak krízové stredisko vykonáva opatrenia podľa § 62 

ods. 1 písm. a) alebo d) zákona pobytovou formou, najdlhšie po dobu šesť mesiacov, 
 

c) do 4 979,0878 eur na rok a klienta v resocializačnom stredisku. 
 

 
2.  TSK môže poskytnúť akreditovanému subjektu finančný príspevok na vykonávanie opatrení 

podľa tohto zákona, ak tieto opatrenia sú v súlade s potrebami obyvateľov územia TSK a nie 
sú originálnou pôsobnosťou obce a vykonávanie týchto opatrení nefinancuje určený orgán 
sociálnoprávnej ochrany deti a sociálnej kurately alebo obec. Finančný príspevok sa 
poskytne vo výške opodstatnených, preukázaných výdavkov akreditovaného subjektu, 
najviac vo výške 8 298,4797 eur na jedného zamestnanca, ktorý spĺňa kvalifikačné 
predpoklady v zmysle § 93 tohto zákona.  

 
3. Počet klientov a počet zamestnancov subjektov podľa odseku 1 a 2 riešených príspevkom 

dohodne TSK so subjektom v zmluve o poskytnutí príspevku. 
 
4.  Spôsob poskytnutia príspevku, jeho zúčtovanie upraví zmluva o poskytnutí príspevku.  
 
5.  O poskytnutí finančného príspevku rozhoduje s prihliadnutím na stanovisko odborne 

príslušnej komisie zastupiteľstva TSK predseda TSK. 
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Článok 4 
Podmienky poskytovania príspevku subjektom podľa § 71 ods.1 písm. e) zákona 

 
1.  TSK môže poskytnúť finančný príspevok právnickej osobe alebo fyzickej osobe podľa § 71 

ods. 1 písm. e) zákona ( ďalej len „subjekt“ ), ak subjekt : 
 

a) má sídlo alebo trvalý pobyt na území TSK, 
b) vykonáva opatrenia podľa § 10 zákona na území TSK, 
c) nevykonáva opatrenia podľa § 10 zákona na účel dosiahnutia zisku, 
d) je bezúhonný a bezúhonné sú aj osoby, ktoré zamestnáva v pracovnoprávnom vzťahu alebo 

iné fyzické osoby v inom zmluvnom vzťahu a ktoré budú v priamom kontakte s klientmi. 
 
2. Finančný príspevok nie je možné poskytnúť na : 
 

a) refundáciu výdavkov uhradených subjektom pred 1. januárom 2006, 
b) výdavky na nákup občerstvenia, alkoholických a tabakových výrobkov. 

 
3.  Bezúhonná fyzická osoba podľa bodu 1, písm. d) je fyzická osoba, ktorá nebola 

 právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo trestný čin spáchaný z nedbanlivosti 
 proti rodine a mládeži. Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom z registra trestov nie starším ako 
dva mesiace. Právnická osoba preukazuje bezúhonnosť zodpovedného zástupcu odpisom z 
registra trestov nie starším ako dva mesiace. 

 
4.  TSK môže poskytnúť finančný príspevok raz ročne do výšky 50% opodstatnených a 

preukázaných výdavkov, najviac 16 596,9594 eur. 
 
5.  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. 

 
6.  O poskytnutí finančného príspevku rozhoduje s prihliadnutím na stanovisko odborne 

príslušnej komisie zastupiteľstva TSK predseda TSK. 
 
7.  TSK oznámi žiadateľovi výsledok písomne do 15 dní od prerokovania žiadosti v komisii 
 
8.  Poskytnutý finančný príspevok podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom TSK. 
 
9.  Subjekt, ktorému bol poskytnutý finančný príspevok je povinný ju zúčtovať do 15. januára 

nasledujúceho kalendárneho roka prípadne do 30 dní po ukončení jednorázovej akcie, na 
ktorú bol finančný príspevok poskytnutý. 

 
10.  Súčasťou zúčtovania musia byť fotokópie účtovných dokladov, na ktoré sa subjekt v 

zúčtovaní odvoláva. 
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Článok 5 
Spoločné ustanovenia 

 
1.  Na poskytnutie finančného príspevku nie je právny nárok. 
 
2.  Finančný príspevok môže byť poskytnutý len na základe písomnej žiadosti na predpísanom 

tlačive, podpísanej oprávnenou osobou, ktorá musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v 
Prílohe č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia. 

 
3.  Finančný príspevok možno poskytnúť, ak v čase podania žiadosti o finančný príspevok nemá 

subjekt voči TSK žiadne záväzky. 
 
4.  Predkladané doklady musia byť originály alebo kópie, ktorých zhodnosť s originálom 

potvrdí svojím podpisom kompetentný zamestnanec TSK. 
 
5.  TSK je oprávnený z vlastnej iniciatívy preverovať skutočnosti uvedené v žiadosti ako aj 

ostatné skutočnosti potrebné pre poskytnutie finančného príspevku. 
 
6.  Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku sa predkladajú v termínoch : 
 - do 31.08. kalendárneho roka pri žiadosti o finančný príspevok na nasledujúci rok 
 - pred schválením rozpočtu pre rok 2006 pre finančný príspevok na rok 2006 
 
7.  Finančný príspevok sa poskytuje na základe písomnej zmluvy o poskytnutí príspevku. 
 
 

Článok 6 
Sankcie 

 
1.  Subjekt, ktorý použil finančný príspevok alebo jeho časť na iný ako dohodnutý účel, je 

povinný TSK tento vrátiť a zaplatiť penále za porušenie finančnej disciplíny v súlade so 
zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

 
2.  Subjekt pri oneskorenom vyúčtovaní poskytnutého finančného príspevku je povinný zaplatiť 

penále vo výške 0,01% výšky poskytnutého finančného príspevku za každý deň omeškania, 
najviac do 30 dní po uplynutí zmluvne dohodnutého termínu. 

 
 

Článok 7 
Záverečné ustanovenie 

 
1.  Všeobecne záväzné nariadenie číslo 11/2005 bolo schválené Zastupiteľstvom Trenčianskeho  

samosprávneho kraja dňa 26. 10. 2005 uznesením číslo 485/2005 a nadobudlo účinnosť  01. 
januára 2006. 

 
2. Všeobecne záväzné nariadenie číslo  6/2008 bolo schválené Zastupiteľstvom Trenčianskeho 

samosprávneho kraja  dňa 27. 08. 2008 uznesením číslo 565/2008  a nadobúda účinnosť    01. 
januára 2009. 
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3. Zmeny a doplnenia tohto všeobecne záväzného nariadenia možno vykonať iba uznesením 

Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja so súhlasom trojpätinovej väčšiny hlasov 
všetkých poslancov samosprávneho kraja. 

 
  
 
 
 
V Trenčíne dňa  29.10.2008   
 
 
 
 
 
 
             MUDr. Pavol Sedláček, MPH 

predseda 
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Príloha č. 1 k VZN TSK č. 11/2005 

 
Ž i a d o s ť 

o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu TSK podľa VZN TSK 
č. 11/2005 

 
A. ÚDAJE O ŽIADATE ĽOVI 

1. Úplný názov (meno) žiadateľa : 
2. Sídlo (adresa) , PSČ: 
3. Okres: 
4. Kraj: 
5. Tel.:    fax:     mail: 
6. IČO žiadateľa: 
DIČ: 
7. Štatutárny zástupca (meno, priezvisko): 
- rodné číslo: 
- telefón: 
8. Právna forma organizácie žiadateľa : 
9. Bankové spojenie: 
pobočka: 
10. Číslo účtu: 
kód banky: 
 

B. ÚDAJE O AKCII (PROJEKTE) : 
1. Názov akcie ( projektu): 
2. Predpokladaný termín uskutočnenia (realizácie): 
3. Požadovaná výška finančného príspevku v eur:   podiel na celkovom rozpočte v %: 
4. Celkový rozpočet akcie (projektu) v eur: 
5. Odôvodnenie žiadosti o finančný príspevok : 
6. Spôsob účasti TSK na projekte : 
□ spoluorganizátor     □ čestný hosť 
□ záštita      □ iné ............................................................................. 
7. Použitie finančného príspevku na úhradu (uviesť výdavky) : 
8. Žiadateľ uvedie stručnú prezentáciu doterajších aktivít: 
9. Finančné príspevky pridelené žiadateľovi v minulých rokoch: 
Rok  Poskytnutý príspevok od  Celkový rozpočet akcie  Podiel príspevku v % 

TSK 
 
 
Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a prílohách sú pravdivé. 
 
 
V zmysle zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním a sprístupnením uvedených 
údajov. 
 
Prílohy: 
 
 
 
V ................................................. dňa ............................... 

Podpis štatutárneho zástupcu 
Pečiatka: 
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Resp. podpis fyzickej osoby 

 
 
 

Rozpočet akcie (projektu) 
 
Žiadateľ: .................................................................................................................................... 
 
Názov akcie (projektu) : 
 
.................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................... 
 
Termín konania: ................................. Miesto konania: ......................................................... 
 

Položka       Celkový rozpočet 
(v eur) 

I. Predpokladané náklady 
na akciu (projekt) spolu : 
z toho :           X 

1. mzdy a ostatné osobné 
náklady(špecifikovať) 
2. prenájom priestorov na 
realizáciu projektu 
3. ubytovanie 
4. dopravné 
5. propagačné materiály 
a publicita 
6. ceny, plakety, diplomy 
7. ostatné náklady súvisiace s akciou (projektom) 
(konkretizovať) : 
- 
- 
- 

 
 
II. Predpokladané zdroje (výnosy) 

spolu: 
1. vlastné zdroje 
2. vstupné, poplatky 
3. dotácia z TSK 
4. sponzorské príspevky od iných organizácií 
5. iné 

 
 
III. Rozdiel : 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum:    Pečiatka:       podpis štatutárneho zástupcu 

Resp. podpis fyzickej osoby 


