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Všeobecne záväzné nariadenie  

mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  
č. 5/2009  

zo dňa 28. marca 2009 
o bližších podmienkach poskytovania finančných príspevkov na zabezpečenie opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 
377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, 
zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 32 ods.1 písm. c) bod 3., písm. d) bod 1. a 
4. Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ustanovuje: 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky poskytovania 
finančného: 
 

a) príspevku na dopravu 1) ,     
 

b) príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa 2), 
 

c) príspevku na tvorbu úspor dieťaťa 3), 
 

d) príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately4). 
 

§ 2 
Príspevok na dopravu 

 
(1) Mestská časť Bratislava – Staré Mesto môže poskytnúť oprávnenej osobe príspevok na 

dopravu do detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené. 
 

(2) Oprávnenou osobou na účely tohto nariadenia je rodič dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne 
stará o dieťa5), ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a bolo 
umiestnené v ústavnej starostlivosti a ktorí spĺňajú podmienky: 
a) sú obyvateľmi mestskej časti Bratislava – Staré Mesto6), 
b) prejavujú skutočný záujem o úpravu rodinných vzťahov, o zachovanie vzťahov 

s dieťaťom a vynakladajú primerané úsilie na zlepšenie bytových a sociálnych pomerov 
tak, aby sa mohli osobne starať o dieťa v domácom prostredí, 

 
_______________________________________ 

1) § 64 ods. l písm. a) a 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  

2) § 65 ods. l až 7 zákona 305/2005 Z.z. 
3) § 65 ods. 8 zákona č. 305/2005 Z.z.  
4) Zákon č. 305/2005 Z. z.  
5) § 64 ods.2 zákona č. 305/2005 Z. z.  
6) § 3ods. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 



 2 

(3) Príspevok na dopravu poskytne mestská časť Bratislava – Staré Mesto oprávnenej osobe na 
základe písomnej žiadosti. Oprávnená osoba je povinná žiadosť predložiť najneskôr do 15 dní 
odo dňa vykonania cesty. K žiadosti je potrebné predložiť zakúpený cestovný lístok do  
miesta sídla detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené a potvrdenie o osobnom stretnutí 
s dieťaťom.   

(4) Príspevok na dopravu sa oprávnenej osobe poskytne formou finančnej náhrady v plnej výške 
ceny cestovného lístka z Bratislavy do miesta sídla detského domova, v ktorom je dieťa 
umiestnené, a to na: 
a) prímestský autobus alebo diaľkový autobus, 
b) osobný vlak, zrýchlený vlak, rýchlik II. triedy. 

(5) Príspevok na dopravu sa vyúčtuje oprávnenej osobe do 30 dní odo dňa predloženia 
kompletnej žiadosti na úhradu cestovného lístka.  

(6) Oprávnenej osobe sa môže poskytnúť príspevok na dopravu do detského domova najviac 
štyrikrát v kalendárnom roku. 

 
§ 3 

Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa 
 
(1) Mestská časť Bratislava – Staré Mesto poskytne oprávnenej osobe finančné prostriedky na 

úpravu a obnovu rodinných pomerov vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov 
dieťaťa, na tento účel vyčlení finančné prostriedky zo svojho rozpočtu. 

(2) Oprávnenou osobou je rodič dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa5)a spĺňa tieto 
podmienky: 
a) je obyvateľom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 6), 
b) má dieťa obvyklý pobyt v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto7), 
c) dieťa sa zdržiavalo na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto najmenej jeden rok 

pred umiestnením do detského domova na základe právoplatného rozhodnutia súdu 
o nariadení ústavnej starostlivosti 8), 

d) dieťa bolo umiestnené do detského domova na základe právoplatného rozhodnutia súdu 
o nariadení ústavnej starostlivosti po 31. decembri 2005 9), 

e) oprávnená osoba má skutočný záujem o dieťa, má záujem o zachovanie vzájomných 
rodinných vzťahov, vynakladá úsilie na zlepšenie  bytových a sociálnych podmienok 
rodiny, pravidelne navštevuje dieťa v zariadení a nadväzuje úzky osobný vzťah 
s dieťaťom.  

(3) Výška finančných prostriedkov poskytovaná oprávnenej osobe je ustanovená osobitným 
zákonom10). 

(4) Mestská časť Bratislava – Staré Mesto poskytne finančné prostriedky oprávnenej osobe na 
základe písomnej žiadosti.  

(5) Mestská časť Bratislava – Staré Mesto po podaní žiadosti preverí splnenie podmienok na 
poskytnutie príspevku,  vyžiada stanovisko zariadenia, kde je dieťa umiestnené, k záujmu 
rodičov stretávať sa s dieťaťom, rozsahu stretávania sa rodičov s dieťaťom a k vplyvu týchto 
stretnutí na dieťa. Po splnení podmienok ustanovených týmto nariadením mestská časť 
Bratislava – Staré Mesto uzavrie s oprávnenou osobou zmluvu o poskytnutí finančných 
prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa vrátane bytových pomerov 
a sociálnych pomerov.   

________________________________________________ 

7)  § 2 zákona č. 305/2005 Z.z. 
8)  § 65 ods. l zákona č. 305/2005 Z.z. 
9)  § 100 ods. 19 zákona č. 305/2005 Z.z. 
10)  § 65 ods.3 zákona č. 305/2005 Z.z. 



 3 

 
(6) Finančné prostriedky poskytnuté oprávnenej osobe sa môžu použiť na: 

a) úhradu nákladov spojených s bývaním oprávnenej osoby, 
b) kúpu a opravu základného vybavenia domácnosti, ktorým je najmä posteľ, práčka stôl, 

stolička, skriňa, vykurovacie teleso, sporák, chladnička, ak nie sú súčasťou vybavenia 
domácnosti, 

c) ošatenie a zakúpenie školských potrieb dieťaťu, 
d) rekreačné a kultúrne podujatia – zakúpenie vstupeniek a poplatkov pre návštevu týchto 

podujatí oprávnenou osobou spolu s dieťaťom. 
(7) Forma, účel poskytnutia finančného príspevku a spôsob vyúčtovania príspevku sa bližšie určí 

v zmluve uzatvorenej medzi oprávnenou osobou a mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto.  
(8) Ak nie je možné alebo účelné použiť finančné prostriedky na úpravu a obnovu rodinných 

pomerov oprávnených osôb, mestská časť môže  vyčlenené finančné prostriedky použiť na 
vyhľadávanie fyzickej osoby, ktorej možno dieťa zveriť do osobnej starostlivosti a na podporu 
utvorenia náhradného rodinného prostredia pre dieťa. 

     
 

§ 4 
Príspevok na tvorbu úspor dieťaťa 

 
(1) Mestská časť Bratislava – Staré Mesto poskytne príspevok na tvorbu úspor dieťaťu, ak: 

a) sa do jedného roka od umiestnenia  dieťaťa do detského domova neupravili rodinné      
pomery dieťaťa  alebo neobnovili rodinné pomery dieťaťa 11), 

b) dieťa bolo po 31. decembri 2005 umiestnené do detského domova na základe 
právoplatného rozhodnutia súdu 9), 

c) dieťa má obvyklý pobyt na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 7), 
d) dieťa sa najmenej jeden rok pred umiestnením do detského domova  zdržiavalo na území 

mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 8). 
(2) Mestská časť Bratislava – Staré Mesto poskytne príspevok na tvorbu úspor počas 

vykonávania ústavnej starostlivosti mesačne na osobný účet dieťaťa alebo na jeho vkladnú 
knižku, ktoré v prospech neho zriadi detský domov alebo majetkový opatrovník do doby 
skončenia ústavnej starostlivosti. 

(3) Na nakladanie s finančnými prostriedkami na osobnom účte dieťaťa alebo na jeho vkladnej 
knižke sa vyžaduje súhlas súdu. 

(4) Mestská časť Bratislava – Staré Mesto poukáže príspevok na tvorbu úspor od kalendárneho 
mesiaca, v ktorom detský domov oznámil mestskej časti zriadenie osobného účtu dieťaťa 
alebo vkladnej knižky.  

(5) Na určenie začiatku plynutia lehoty sa za deň umiestnenie dieťaťa do detského domova 
považuje deň nástupu dieťaťa do detského domova alebo do zariadenia na základe 
predbežného opatrenia súdu, ak súd nariadil nad dieťaťom ústavu starostlivosť.  

(6) Mesačná výška príspevku na tvorbu úspor je ustanovená osobitným zákonom10) a je určená 
príslušným orgánom sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately začiatkom každého 
kalendárneho roka. 

 
 
____________________________ 
11) § 65 ods. 5 zákona č. 305/2005 Z.z. 
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§ 5 
Finančný príspevok na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí  

a sociálnej kurately  
 

(1) Mestská časť Bratislava – Staré Mesto môže poskytnúť finančný príspevok na vykonávanie 
opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately týmto subjektom: 
a) právnická alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany a 

sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na               
obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov v rodine v zmysle § 10 zákona č. 
305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov znení neskorších predpisov, kde sa  nevyžaduje udelenie akreditácie. 

b) právnická a fyzická osoba, ktorej bola udelená akreditácia na vykonávanie opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. 

(2) Mestská časť Bratislava – Staré Mesto poskytne finančný príspevok subjektom určeným 
v odseku l na základe písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať: 
a) základné identifikačné údaje, názov alebo obchodné meno subjektu, identifikačné číslo, 

právna forma, miestna a časová pôsobnosť, 
b) doklad o akreditácii subjektu (ods.1 písm. b),  
c) popis obsahu a zameranie činnosti, 
d) projekt opatrení, použité metódy, techniky a postupy, 
e) rozpočet projektu, dĺžka trvania projektu, 
f) požadovaná výška finančného príspevku, 
g) spolufinancovanie z iných zdrojov.  

(3) Mestská časť Bratislava – Staré Mesto môže poskytnúť akreditovanému subjektu 
a neakreditovanému subjektu finančný príspevok v súlade s výškou schválených   finančných 
prostriedkov vyčlenených na tento účel z ročného rozpočtu mestskej časti. 

(4) Bližšie podmienky poskytnutia finančného príspevku subjektom vykonávajúcim opatrenia   
sociálnoprávnej   ochrany   detí a  sociálnej  kurately  a spôsob vyúčtovania príspevku určí 
osobitná zmluva uzavretá medzi Mestskou časťou Bratislava – Staré Mesto a akreditovaným 
subjektom a subjektom. 

(5) Akreditovaný a neakreditovaný subjekt  je  povinný  predložiť  mestskej  časti  záverečnú  
správu  o realizácii schváleného  projektu  vrátane  vyúčtovania  poskytnutých finančných 
prostriedkov do jedného mesiaca po skončení projektu, najneskôr do 31. decembra 
príslušného kalendárneho roka  a vrátiť nevyčerpané finančné  prostriedky do 15 dní od 
predloženia záverečnej správy.  

 
§ 6 

Prechodné ustanovenie 
 

Žiadosti oprávnených osôb o príspevok na dopravu a príspevok na úpravu a obnovu rodinného 
prostredia a žiadosti akreditovaných subjektov a subjektov o poskytnutie príspevku na 
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podané pred 
nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa posudzujú podľa osobitných predpisov12),13) . 
 
12) Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších           
      predpisov 

    13)  VZN č. 5/2008 o poskytovaní peňažnej a vecnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  
            v čase núdze a pri zabezpečovaní spoločného stravovania dôchodcov, VZN č. 2/2009 o poskytovaní dotácii        
            z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
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§ 7  

Osobitné ustanovenie 
 
Finančné prostriedky poskytované podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia môže mestská 
časť Bratislava – Staré Mesto poskytnúť len ak oprávnená osoba, akreditovaný subjekt a subjekt 
nemajú záväzky a dlhy voči mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 

 
 

§ 8 
Účinnosť 

 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15. mája 2009. 
 
 
 
 
 
 

Ing. arch. Andrej Petrek 
starosta mestskej časti 

Bratislava – Staré Mesto 
 
 
 
 
 
 
 
Schválené uznesením miestneho zastupiteľstva č. 32/2009 zo dňa 28. apríla 2009. 


