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Zhrnutie a návrh uznesení 
 
 
I. Zhrnutie 
       
1.1. Východisko 
      Mesto Malacky na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v súlade  
so zákonom č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o  zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o sociálnoprávnej ochrane“) má schválené 
a doposiaľ platné Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č.5/2006 o podmienkach 
poskytovania finančných príspevkov z rozpočtu mesta na vykonávanie opatrení v oblasti 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „VZN“). Novela zákona  
o sociálnoprávnej ochrane v oblasti poskytovania príspevkov na výkon opatrení sociálnoprávnej 
ochrany a sociálnej kurately priniesla zmeny v rámci kompetencií obce (mesta), čo súvisí 
s potrebou aktualizovať VZN.  
 
1.2. Stručný súhrn informácií 
     Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky o podmienkach poskytovania príspevkov 
na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „návrh VZN“) 
upravuje podmienky poskytovania príspevku na dopravu a taktiež podmienky poskytovania 
finančného príspevku akreditovanému subjektu, ktorý nie je centrom, a fyzickej osobe alebo  
právnickej osobe na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí s sociálnej kurately  
v zmysle  novely zákona o sociálnoprávnej ochrane. 
 
1.3. Dôvodová správa  
     Novela zákona o sociálnoprávnej ochrane zaviedla  pojem „centrum“, čo znamená,  
že z doterajších detských domovov, krízových a resocializačných stredísk sa vytvára centrum  
pre deti, ich rodiny, a plnoleté fyzické osoby ako multifunkčné zariadenie, zriadené na účel 
vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany, v ktorom sa budú vykonávať aj ambulantné 
a terénne opatrenia a dobrovoľné pobyty a odborná práca pre deti, ich rodiny a plnoleté fyzické 
osoby.  
      V piatej časti novely zákona o sociálnoprávnej ochrane nazvanej Opatrenia sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru sa mení právna úprava príspevkov  
na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa. 
     Príspevok na dopravu (§ 2, § 3 návrhu VZN) do centra (predtým detského domova), v ktorom 
je dieťa umiestnené, môže obec (mesto) naďalej  poskytovať rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa 
osobne stará o dieťa. Podľa novely zákona o sociálnoprávnej ochrane je centrum povinné poskytnúť 
obci (mestu) informácie o účelnosti poskytnutého príspevku na dopravu, ak o to obec (mesto) 
požiada. Pred  novelou  tohto zákona  obec (mesto) tieto informácie získavala z individuálneho 
plánu rozvoja osobnosti dieťaťa.  
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     Finančný príspevok akreditovanému subjektu (§ 4, § 5 návrhu VZN), ktorý nie je centrom,  
a fyzickej osobe alebo právnickej osobe podľa § 71 ods. 1 písm. e) na vykonávanie opatrení  
podľa novely zákona o sociálnoprávnej ochrane môže obec (mesto) poskytovať podľa § 88 ods. 3 
až 5 tohto zákona.   
   Podmienky poskytovania príspevku na dopravu, jeho formu a podrobnosti jeho poskytovania ako 
aj podmienky poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, ktorý nie je centrom,  
a fyzickej osobe alebo právnickej osobe na vykonávanie opatrení podľa ustanovení § 64 ods. 2  
a § 88 ods. 3 a ods. 4 zákona o sociálnoprávnej ochrane upraví obec (mesto) vo všeobecne 
záväznom nariadení. 
     Návrh VZN sa predkladá na schválenie mestskému zastupiteľstvu z dôvodu zmien  
viacerých ustanovení zákona o sociálnoprávnej ochrane. Návrh VZN rieši výlučne úpravu 
podmienok poskytovania príspevku na dopravu a podmienok poskytovania finančného príspevku 
akreditovanému subjektu,  ktorý nie je centrom, a fyzickej osobe alebo  právnickej  osobe  
na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí s sociálnej kurately v zmysle novely zákona  
o sociálnoprávnej ochrane. Týmto VZN sa zároveň ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Malacky č. 5/2006 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov z rozpočtu mesta  
na vykonávanie opatrení v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.  
 
1.4. Iné náležitosti , ako napr. alternatívy a varianty riešenia, zdroje informácií 
        Bez alternatív 
 
Zdroje informácií 

- Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinný od 01. 04. 2018; 

- ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA - Komunálny spravodajca pre členské mestá 
a obce – 9/2018, vydáva ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ SLOVENSKA, www.zmos.sk EV 
5286/15. 

Dopad na rozpočet a obyvateľov mesta 
     - návrh VZN je v súlade s rozpočtom mesta 
 
1.5 Splnomocňujúca norma, jej číslo a označenie 

- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov; 
- Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinný od 01. 04.2018. 
 

1.6. Stanovisko  právneho   oddelenia  resp. referátu k súladu návrhu všeobecne záväzného  
       nariadenie  s právnym poriadkom Slovenskej republiky 
     Predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky o  podmienkach 
poskytovania príspevkov na vykonávanie opatrení  sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
 
1.7. Komentár   spracovateľa   k   vybraným   ustanoveniam    návrhu   podľa   § 5  ods.  2  
       Rokovacieho poriadku 
       - dôvodová správa – bod 1.3. 
 
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Zhrnutie a návrh uznesenia 
 
 
II. Návrh uznesenia 
 
2.1. Návrh uznesenia predkladateľa: 
 
Mestské zastupiteľstvo: 
 
1) b e r i e   n a   v e d o m i e  
Predloženú dôvodovú správu (I. Zhrnutie) k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta  
Malacky č. .../2019 o  podmienkach poskytovania príspevkov na vykonávanie opatrení  
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (mat. Z 22/2019) 
 
 
2) s ch v a ľ u j e 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. .../2019 o  podmienkach poskytovania príspevkov 
na vykonávanie opatrení  sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
 
 

- bez pripomienok 
- s pripomienkami 

 
 
      
2.2. Návrh uznesení komisií MsZ: 
 
 
 
 
      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Malacky, dňa  28. 03. 2019 

                                                                                                                                                                              



Mesto Malacky na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky  
vo veciach územnej samosprávy a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
a podľa § 64 ods. 2, § 88 ods. 4 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej 
kuratele  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov vydáva  toto  

 
 

Všeobecne  záväzné  nariadenie  mesta  Malacky  

č. .../2018  
o  podmienkach poskytovania príspevkov  

na vykonávanie opatrení  sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately  

 
 
 

PRVÁ ČASŤ 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  

 
 

§ 1 
Predmet úpravy 

 
     Toto všeobecne záväzné nariadenie 
o podmienkach poskytovania príspevkov  
na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len 
„nariadenie“) upravuje podmienky 
poskytovania príspevku na dopravu  
a finančného príspevku akreditovanému 
subjektu,  ktorý nie je centrom, a fyzickej 
osobe alebo  právnickej  osobe  
na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí s 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 (ďalej len „zákon 
o sociálnoprávnej ochrane“). 

 
 

DRUHÁ ČASŤ 
POSKYTOVANIE PRÍSPEVKOV 

 
 

§ 2 
Príspevok na dopravu 

 
Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi 
dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa 
osobne stará o dieťa, pre ktoré centrum pre deti  
 

 

 
 
a rodiny (ďalej len „centrum“) vykonáva 
pobytové     opatrenie      súdu      na     základe  
rozhodnutia, a špecializovaný program  
na základe rozhodnutia súdu o nariadení 
neodkladného      opatrenia      alebo      uložení  
výchovného opatrenia, alebo na podporu 
úpravy ich rodinných pomerov, môže mesto 
Malacky poskytnúť príspevok na dopravu  
do centra, v ktorom je dieťa umiestnené.  

 
 

§ 3 
Podmienky poskytovania príspevku  

na dopravu 
 
 
(1) Oprávneným  žiadateľom  príspevku  
na dopravu v súlade s § 2 tohto nariadenia je 
rodič dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne 
stará o dieťa (ďalej len „žiadateľ “): 
a)  má trvalý pobyt v meste Malacky, 
b) má voči mestu Malacky vyrovnané všetky 
záväzky a pohľadávky,  
c) jeho   príjem   resp.   príjem  osôb 
posudzovaných spoločne nepresiahne hranicu 
životného minima stanovenú osobitným 
predpisom1 za posledných 6 mesiacov  
pred podaním žiadosti o príspevok na dopravu.   
 
(2) Do výšky príjmu žiadateľa sa podľa § 3 
ods. 1 písm. c) tohto nariadenia nezarátavajú:  
a) kompenzačné príspevky2, 

                                                 
1 Zákon č.  601/2003 Z. z.  o životnom minime  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
2 Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch 
na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 



b) príspevky v rámci pomoci v hmotnej  núdzi  
    - ochranný  príspevok, aktivačný  príspevok,  
     príspevok na bývanie,  jednorazová  dávka,  
     príspevok na zdravotnú starostlivosť 3, 
c) výživné, ak  si  povinný  neplní  vyživovaciu    
    povinnosť    a   túto   skutočnosť      žiadateľ  
    dokladuje oznámením  na orgánoch  činných  
    v trestnom  konaní  alebo  dokladuje o začatí  
    súdneho konania o určenie výživného. 

 
(3) Žiadateľ doručí  na  Mestský  úrad Malacky 
žiadosť  o    príspevok    na    dopravu,    ktorej 
súčasťou sú nasledovné dokumenty: 
a) právoplatné  rozhodnutie  súdu   o  nariadení  
    ústavnej starostlivosti, 
b) potvrdenie  o  umiestnení  dieťaťa  v  centre, 
c) čestné vyhlásenie o trvalom pobyte  dieťaťa,  
    ktoré   sa    pred    umiestnením    do   centra  
    zdržiavalo     na    území     mesta    Malacky  
    najmenej jeden rok,  
d) potvrdenie   o  príjme  žiadateľa   a   ďalších  
    posudzovaných   osôb   žijúcich  v spoločnej  
    domácnosti žiadateľa podľa § 3 ods. 1 písm.  
    c) tohto nariadenia,  
e) písomné   potvrdenie  z  centra,  v  ktorom je  
    dieťa umiestnené,  o povolení  a  odporučení  
    rozsahu     návštev      dieťaťa     a      doklad  
    o   vytvorení     podmienok     na    stretnutie  
    s dieťaťom  v centre. 
 
(4) Príspevok na dopravu sa poskytne 
žiadateľovi po splnení podmienok podľa tohto 
nariadenia peňažnou formou.  
 
(5)  V  prípade  nepredloženia dokumentov, 
ktoré sú prílohou žiadosti o príspevok  
na dopravu podľa § 3 ods. 3 tohto nariadenia, 
príslušný útvar Mestského úradu Malacky 
vyzve žiadateľa na  doplnenie chýbajúcich 
dokumentov v  lehote 10 pracovných dní.  
Ak žiadateľ nedoplní chýbajúce dokumenty 
v stanovenej lehote, príslušný útvar žiadosť 
ďalej neposudzuje.     
 
(6) Po posúdení žiadosti a skompletizovaní 
predložených dokladov  podľa § 3 ods. 1 až 3 
tohto nariadenia príslušným útvarom 
Mestského úradu Malacky vydá primátor 
mesta Malacky súhlas s poskytnutím príspevku 
na dopravu do centra (a späť) na obdobie 6 
mesiacov. 
                                                 
3 Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

(7) V prípade zamietnutia žiadosti o  príspevok 
na dopravu príslušné oddelenie Mestského 
úradu Malacky oznámi písomne túto 
skutočnosť žiadateľovi. 
  
(8) Príspevok na dopravu schválený na základe 
súhlasu primátora mesta Malacky na obdobie 6 
mesiacov sa poskytne žiadateľovi  
po vydokladovaní skutočných  cestovných 
nákladov, a to predložením originálov 
cestovných lístkov z Malaciek do sídla centra, 
v ktorom je dieťa umiestnené, a späť  
pre aktuálny počet osôb (maximálne pre 2 
osoby) a potvrdenia z centra o účelnosti 
poskytnutého príspevku na dopravu najviac 
však jedenkrát v kalendárnom mesiaci 
prostredníctvom pokladnice Mestského úradu 
Malacky. Príspevok podľa predchádzajúcej 
vety sa vyplatí najneskôr do 10 pracovných dní  
po vykonaní návštevy v centre. 
 
(9) Lehota  na  vybavenie žiadosti  o príspevok 
na  dopravu  je 15 dní  od  podania  kompletnej    
žiadosti.  
 
 

§ 4 
Finančný príspevok akreditovanému 

subjektu a fyzickej alebo právnickej osobe 
 

 
Na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej 
ochrany a sociálnej kurately, môže mesto 
Malacky poskytovať finančný príspevok 
akreditovanému subjektu, ktorý nie je centrom 
(ďalej len „akreditovaný subjekt“), a fyzickej 
alebo právnickej osobe, ktorá vykonáva 
opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí  
a sociálnej kurately. 
 
 
 

§ 5 
Podmienky poskytovania finančného 
príspevku akreditovanému subjektu 

a fyzickej alebo právnickej osobe  
 

 
(1) Podmienky poskytovania finančného 
príspevku akreditovanému subjektu a fyzickej 
alebo právnickej osobe, ktorá vykonáva 
opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí  
a sociálnej kurately na výkon opatrení 
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 
podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane 



oznámi mesto Malacky na svojom webovom 
sídle  najneskôr  do  30.  apríla  na  nasledujúci  
rozpočtový rok v prípade potreby výkonu 
opatrení. 
  
(2) Akreditovaný subjekt, ktorý vykonáva 
opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí  
a sociálnej kurately na základe oznámenia 
podľa § 5 ods.1 tohto nariadenia môže podať  
na mesto Malacky prostredníctvom Mestského 
úradu Malacky žiadosť o  poskytnutie 
finančného príspevku.  
 
(3) Žiadosť  o poskytnutie finančného 
príspevku podľa predchádzajúceho odseku 
tohto nariadenia musí obsahovať:  
a) základné identifikačné údaje o subjekte,  
b) doklad o akreditácii,  
c) popis obsahu činnosti subjektu,  
d) finančný rozpočet činnosti subjektu,  
e) požadovanú výšku finančného príspevku,  
f) rozpis zdrojov financovania subjektu,  
g) účel použitia finančného príspevku, 
h) zdôvodnenie žiadosti o finančný príspevok,  
i) cieľ   a   očakávaný    prínos   realizovaných  
   opatrení, 
j) podpis oprávnenej osoby. 
 
(4) Povinné prílohy k žiadosti podľa § 5 ods.3 
tohto nariadenia sú: 
a) fotokópia      dokladu,     ktorý      osvedčuje   
    zriadenie subjektu, doklad  o pridelení  IČO, 
b) fotokópia   zmluvy   o   zriadení  bankového  
     účtu, 
c) čestné   vyhlásenie  žiadateľa  o  pravdivosti   
     a úplnosti údajov v žiadosti  a  jej prílohách, 
d) čestné  vyhlásenie  žiadateľa, že  nemá  voči 
    mestu žiadne záväzky, 
e) čestné  vyhlásenie  žiadateľa,  že  nie je voči 
    nemu   vedený   výkon    rozhodnutia   alebo 
    konkurzné konanie resp. likvidácia  a nebola  
    mu  uložená  v  lehote  jedného   roka    pred   
    podaním    žiadosti   sankcia    pre   čerpanie     
    poskytnutého finančného príspevku  
    v    rozpore     s     niektorým     ustanovením     
    uzavretej  zmluvy  podľa  tohto  nariadenia. 
  
(5) Čestné vyhlásenia podľa § 5 ods. 4 písm. c) 
až e) tohto nariadenia budú podpísané 
štatutárom organizácie alebo oprávnenou 
osobou. 
 
(6) Doručené žiadosti spracuje príslušný útvar 
Mestského úradu Malacky, ktorý posúdi 
úplnosť predložených údajov v žiadosti. 

V prípade, že žiadosť nie je úplná a neobsahuje 
všetky náležitosti podľa § 5 ods. 3 až ods. 5 
tohto nariadenia príslušný útvar Mestského 
úradu Malacky bezodkladne písomne, 
telefonicky alebo elektronicky vyzve žiadateľa 
na doplnenie žiadosti v lehote 10 pracovných 
dní odo dňa oznámenia. Ak žiadateľ nedoručí 
doplnenú žiadosť podľa oznámenia 
a v stanovenom termíne, žiadosť o poskytnutie 
finančného príspevku bude zamietnutá. 
 
(7) O pridelení finančného príspevku na výkon 
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí  
a sociálnej kurately akreditovanému subjektu 
rozhoduje primátor mesta. 
 
(8) Finančný  príspevok na vykonávanie 
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí  
a sociálnej kurately podľa § 88 ods. 3 zákona  
o sociálnoprávnej ochrane poskytne mesto 
Malacky na základe uzatvorenej zmluvy  
s akreditovaným subjektom.  
 
(9) Zmluva       o      poskytnutí      finančného 
príspevku na vykonávanie opatrení     
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately      akreditovanému      subjektu     
podľa      tohto    nariadenia   obsahuje   najmä: 
a) určenie zmluvných strán, 
b) predmet zmluvy v súlade s potrebami mesta, 
b) účel    použitia  príspevku, 
c) výšku príspevku, 
d) spôsob platby príspevku žiadateľovi, 
e) spôsob   a   termín   vyúčtovania   príspevku, 
f) sankcie       za         porušenie       podmienok      
    pre       poskytnutie       príspevku,       najmä    
    za      nedodržanie    termínu      vyúčtovania  
    poskytnutého    príspevku    v     stanovenom  
    termíne   a   použitie   príspevku   v   rozpore  
    s dohodnutým účelom, 
g) povinnosť      mesta      Malacky     vykonať  
    administratívnu        finančnú          kontrolu  
    efektívnosti,  hospodárnosti    a    účelovosti  
    využitia  poskytnutého  príspevku. 
   
(10) Fyzická alebo právnická osoba, ktorá 
vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately na predchádzanie 
vzniku krízových situácií v rodine v zmysle  
§ 10 zákona o sociálnoprávnej ochrane 
v zmysle § 5 ods.1 tohto nariadenia, ku ktorým 
nie je potrebná akreditácia, môže požiadať 
mesto Malacky o dotáciu podľa platného 
všeobecne záväzného nariadenia o dotačnej  
a grantovej politike mesta. 



TRETIA ČASŤ 
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ 

USTANOVENIA 
 

§ 6 
Spoločné ustanovenia 

 
 

(1) Mesto Malacky v zmysle tohto nariadenia 
si vyhradzuje právo kontrolovať využitie ním 
poskytnutých finančných prostriedkov.  
 
(2) Evidenciu poskytnutých príspevkov podľa 
tohto nariadenia vedie príslušný útvar 
Mestského úradu Malacky. 
 
(3) Objem   finančných  prostriedkov 
na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately podľa tohto 
nariadenia je zahrnutý v rozpočte mesta 
Malacky na príslušný rozpočtový rok.  
 
 

§ 7 
Záverečné ustanovenia 

 
 
(1) Toto nariadenie bolo schválené uznesením 
Mestského zastupiteľstva v Malackách č. ..... 
dňa 28. marca 2019. 
 
(2) Týmto nariadením sa ruší Všeobecne 
záväzné nariadenie Mesta Malacky  
č. 5/2006 o podmienkach poskytovania 
finančných príspevkov z rozpočtu mesta  
na vykonávanie opatrení v oblasti 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately. 
 
(3) Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom 
podpísania primátorom mesta a nadobúda 
účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia  
na úradnej tabuli mesta Malacky. 
 
 
 
 
V Malackách,  .......2019 
 
 
 
    JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 
                                     primátor mesta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 


