
 
   

 

 

 

 

 

  

 

 

        

 

 

 

 

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  

PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

č. 63/2018 

ktorým sa mení  Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho 
kraja č.20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku 
akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na 
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  na 
území Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN PSK č. 44/2014 
a VZN PSK č. 50/2015 

Schválené:        21.5.2018, uznesením  č. 58/2018 

Platnosť od :   24.5.2018 

Účinnosť  od :  01.06.2018  



 

 

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Prešovský samosprávny kraj v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o samosprávnych krajoch“)  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 
(ďalej len „zákon č. 305/2005 Z. z.“) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa 
mení Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 20/2010 
o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, 
právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately na území Prešovského samosprávneho kraja v znení 
VZN PSK č. 44/2014 a VZN PSK č.50/2015 takto: 

I. ČASŤ  

1. Čl. II. ods.4 sa „odbor sociálny“ nahrádza slovami „ odbor sociálnych vecí a rodiny“ 

2. Čl. III sa mení nasledovne: 

(1) Výška finančného príspevku, ktorý PSK môže poskytnúť oprávnenému žiadateľovi na 
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately po splnení 
podmienok uvedených v Prílohe č.1 tohto VZN, bude nasledovná: 

a) pre subjekt vykonávajúci opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 
ambulantnou formou bude finančný príspevok poskytnutý maximálne do výšky 
10 500,00 € na vykonávateľa opatrení/rok, 

b) pre subjekt vykonávajúci opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately 
pobytovou formou v resocializačnom zariadení bude finančný príspevok 
poskytnutý maximálne do výšky 11 000,00 € na občana/rok. 

(2)  Výška finančného príspevku, ktorý PSK môže poskytnúť oprávnenému žiadateľovi na 
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, sa upraví 
Opatrením predsedu PSK, po predchádzajúcom schválení v Komisii sociálnych vecí 
a rodiny pri Z PSK, vždy s účinnosťou od 1. januára kalendárneho roka o zmenu 
cenovej hladiny, ktorú udáva miera inflácie vyhlásená Štatistickým úradom SR za 
predchádzajúci rok. 

3. Čl. IV sa mení nasledovne:  

(1) Spôsob schválenia finančných príspevkov na vykonávanie opatrení pre oprávnených 
žiadateľov sa stanovuje nasledovne: 
a) žiadosti oprávnených žiadateľov kompletizuje a posudzuje z formálneho 

a odborného hľadiska Odbor sociálnych vecí a rodiny Úradu PSK. Výsledkom 
hodnotiaceho procesu je odporúčanie na schválenie s navrhovanou výškou 
finančného príspevku alebo zamietnutie žiadosti.  
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(2) PSK za účelom poskytnutia finančného príspevku na vykonávanie opatrení uzatvorí 
s oprávneným žiadateľom zmluvu o poskytovaní finančného príspevku. Pred 
uzatvorením zmluvy o poskytovaní finančného príspevku zamestnanci Odboru 
sociálnych vecí a rodiny Úradu PSK v prípade potreby u oprávneného žiadateľa zistia 
priamo skutkový stav vykonávania opatrení.  

(3) Zmluva o poskytnutí finančného príspevku oprávnenému žiadateľovi sa uzatvára na 
dobu určitú na 1 kalendárny rok. Zmluva musí okrem všeobecných náležitostí 
obsahovať výšku poskytovaného finančného príspevku, účel použitia finančného 
príspevku, spôsob jeho poskytnutia a vyúčtovania. 

(4) Finančný príspevok na vykonávanie opatrení sa poskytne oprávnenému žiadateľovi 
preddavkovo na príslušný kalendárny rok.  

(5) Oprávnený žiadateľ v prípade skončenia výkonu opatrení, a to aj len z časti, je povinný 
zúčtovať poskytnutý finančný príspevok a vrátiť na účet PSK uvedený v zmluve, 
alikvotnú časť príspevku ku dňu skončenia vykonávania opatrení alebo ich časti, 
najneskôr do 30 dní po ukončení vykonávania opatrení. 

II. ČASŤ  
Platnosť a účinnosť  

(1) Toto VZN bolo v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z. 
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení 
neskorších predpisov schválené Zastupiteľstvom PSK Uznesením číslo 58/2018 dňa 
21.5.2018. 

(2) Toto VZN nadobúda platnosť dňom vyhlásenia 21.5.2018. 

(3)  Všeobecne záväzne nariadenie č. 63/2018 schválené dňa 21.5.2018 na 5. zasadnutí 
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja Uznesením č. 58/2018 nadobúda 
účinnosť v zmysle § 8 ods.9 zákona č.302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných 
celkov (zákon o samosprávnych krajoch)  z dôvodu naliehavého verejného záujmu 
dňom  1.júna 2018. 

v. r. 

PhDr. Milan Majerský, PhD.  
predseda 

Prešovského samosprávneho kraja 
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