
  

 

    MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA    
TRNAVA 

 

        

 
        VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  č. 547 

 
 ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN č. 501 o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na      

vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

  

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 

článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a podľa ods. 3 písm. p) a § 6 ods. 1 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 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, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 501 o úprave podmienok poskytovania finančných 

prostriedkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej 

len ,,VZN“). 

 

                                                                         Čl. 1 

 

 

VZN sa mení a dopĺňa nasledovne: doterajšie znenie Čl. 4 sa vrátane nadpisu článku 

nahrádza nasledujúcim znením:  

  
„ 

      Finančný príspevok na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately 

 

1. Mesto Trnava, podľa § 88 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí 

a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, môže poskytnúť akreditovanému subjektu, ktorý nie je centrom, a fyzickej 

osobe alebo právnickej osobe podľa § 71 ods. 1 písm. e) zákona č. 305/2005 Z.z. o 

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

zákonov v znení neskorších predpisov finančný príspevok na vykonávanie opatrení.   

  

2. Mesto Trnava zverejní na webovom sídle Mesta Trnavy najneskôr do 30. apríla 

podmienky poskytovania finančného príspevku na nasledujúci rozpočtový rok 

subjektom určeným v ods. 1 tohto článku.  

3. Mesto Trnava za účelom vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej 

kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže 

spolupracovať so subjektmi určenými v ods. 1 tohto článku, u ktorých si objedná 

realizáciu potrebných úkonov.  
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4. Mesto Trnava môže poskytnúť finančný príspevok subjektom určeným v ods. 1  tohto 

článku vo výške preukázaných skutočných výdavkov na vykonávanie opatrenia, metódy, 

techniky a postupu podľa zákona (popísané v projekte) , najviac vo výške dohodnutej 

v zmluve alebo objednávke. 

 

5. Žiadosť o finančný príspevok formou projektu predkladá subjekt písomne alebo e-

mailom v termíne od 1. mája do 31. augusta bežného roka. 

 

6. V žiadosti o finančný príspevok musí byť preukázané zabezpečenie min. 20 % 

spoluúčasti žiadateľa na celkových finančných nákladoch na projekt. Do hodnoty 

spoluúčasti žiadateľa je možné započítať hodnotu dobrovoľníckej práce vyjadrenej za 

každú hodinu vykonávania dobrovoľníckej činnosti najviac vo výške ustanovenej 

minimálnej mzdy za hodinu1 alebo minimálneho mzdového nároku za hodinu.2     

 

7. Finančný príspevok môže subjekt použiť na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli 

s výkonom opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately len na: 

a) mzdy a odvody  

b) nájom 

c) cestovné výdavky 

d) telefónne poplatky a internetové služby 

e) administráciu projektu  

f) úhradu energie, vody a plynu  

g) materiálno – technické zabezpečenie 

h) prevádzkové náklady. 

 

8. Subjekty určené v ods. 1 tohto článku nemôžu použiť finančné prostriedky na kapitálové 

výdavky.   

 

9. Mesto Trnava poskytne finančný príspevok subjektom určeným v odseku 1 tohto článku 

na základe 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 podľa ustanovenia ods.1 písm. b) tohto 

článku,  

c) popis obsahu a zameranie činnosti subjektu,  

d) projekt opatrení, použité metódy, techniky a postupy,  

e) rozpočet projektu opatrení, dĺžka trvania projektu opatrení,  

f) požadovaná výška finančného príspevku,  

g) rozpis spolufinancovania z iných zdrojov.    

 

10. Mesto Trnava môže poskytnúť akreditovanému subjektu a neakreditovanému    subjektu 

finančný príspevok v súlade s výškou schválených finančných prostriedkov vyčlenených 

na tento účel z ročného rozpočtu mesta.  

 

                                                 
1 § 2 ods. 2 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde 
2 § 120 ods. 1 Zákonníka práce v znení zákona č. 348/2007 Z. z. 
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11. Podmienky poskytnutia finančného príspevku subjektom vykonávajúcim opatrenia 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a spôsob vyúčtovania príspevku sa 

určia v zmluve alebo objednávke uzatvorenej medzi Mestom Trnava a akreditovaným 

subjektom alebo neakreditovaným subjektom .  

 

12.  Akreditovaný a neakreditovaný subjekt je povinný predložiť Mestu Trnava záverečnú 

správu o realizácii schváleného projektu vrátane vyúčtovania poskytnutých finančných 

prostriedkov do 15 dní po skončení projektu a nevyčerpané finančné prostriedky je 

povinný vrátiť na účet mesta do 15 dní od predloženia záverečnej správy.  

 

13. Príjemca finančného príspevku zodpovedá za jeho hospodárne, účelné a efektívne 

využitie . Pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác postupuje podľa osobitného 

zákona3, ak mu takúto povinnosť osobitný zákon ukladá a zodpovedá za jeho správnu 

aplikáciu. 

 

14. Finančné príspevky poskytované podľa tohto VZN môže Mesto Trnava poskytnúť vtedy, 

ak oprávnená osoba, akreditovaný subjekt alebo neakreditovaný subjekt nemajú záväzky 

a dlhy voči Mestu Trnava. 

 

15. Tento finančný príspevok nie je považovaný za dotáciu.“  

 

 

 

Čl. 2 
Účinnosť 

 
    

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 18.júla.2020. 

  

V Trnave dňa 02.júla 2020 

 

 

                                                                                 JUDr. Peter Bročka LL.M., v.r. 

                                                                                       primátor mesta Trnava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválené Mestským zastupiteľstvom   mesta Trnava dňa 30.06.2020 

Vyvesené dňa 03.07.2020 

 Zvesené dňa 19.07.2020 

                                                 
3 zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 


