
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka  

č. 10/2022 zo dňa 27.09.2022  

o podmienkach poskytovania finančného príspevku na zabezpečenie realizácie opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka v súlade s § 15 ods. 2 písm. a) 

zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon SNR č. 377/1990 Zb.“), § 4 ods. 3 

písm. p), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon SNR č. 367/1990 Zb.“), § 

64 ods. 1 písm. a), § 64 ods. 2 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.“), vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 

305/2005 Z. z. a čl. 32d ods. 1 písm. d) bod 1. Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy v znení neskorších dodatkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

Toto všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len 

„nariadenie“) upravuje podmienky poskytovania príspevku na dopravu.
1) 

 

§ 2 

Príspevok na dopravu 

(1) Príspevok na dopravu (ďalej len „príspevok“) Mestská časť Bratislava-Petržalka 

(ďalej len „mestská časť“) môže poskytnúť oprávnenej osobe na cestu do a z centra pre deti a 

rodiny (ďalej len „centrum“),
2
 v ktorom je vykonávané pobytové opatrenie súdu, alebo v 

ktorom sa vykonáva opatrenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pobytovou 

formou pre dieťa na základe dohody s centrom a rodičom dieťaťa alebo osobou, ktorá sa 

osobne stará o dieťa. 

(2) Účelom príspevku je úprava a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo 

osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, pre ktoré je vykonané opatrenie  na základe rozhodnutia 

súdu  v súlade s osobitným predpisom
3)

 

(3) Oprávnenou osobou pre účely tohto nariadenia je občan, ktorý súčasne: 

a) je rodičom dieťaťa alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté 

zo starostlivosti na základe rozhodnutím súdu o nariadení neodkladného opatrenia alebo 

o uložení výchovného opatrenia a umiestnené do centra, 

b) má trvalý pobyt na území mestskej časti,
4)

 

c) prejavuje skutočný záujem o úpravu a zachovanie vzťahov s dieťaťom a vynakladá 

primerané úsilie na úpravu svojich rodinných, bytových a sociálnych pomerov, 

                                                           
1) § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
2) § 45 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších prepisov. 

3) § 49 ods. 1 a § 56 ods. 1 písm. c) zákona č. 305/2005 Z. z.. 

4) § 3 ods. 1 zákona SNR č. 367/1990 Zb... 



d) jeho mesačný príjem, ktorý sa posudzuje podľa osobitného zákona
5)

 neprevyšuje 

trojnásobok životného minima. 

 

(4) Oprávnená osoba si môže uplatniť príspevok aj na jednu ďalšiu osobu, ktorá cestovala 

do centra pre deti a rodiny spolu s oprávnenou osobou, predovšetkým ak ide o súrodenca 

dieťaťa, alebo starého rodiča, ak sú jeho návštevy v súlade s plánom sociálnej práce s 

dieťaťom. 

(5) Príspevok na dopravu poskytne mestská časť oprávnenej osobe na základe písomnej 

Žiadosti na príspevok (ďalej len „žiadosť“), ktorá je zverejnená na webovej stránke mestskej 

časti www.petrzalka.sk alebo je k dispozícii na oddelení sociálnych veci Miestneho úradu 

mestskej časti (ďalej len „oddelenie“). Súčasťou žiadosti je aj súhlas so spracovaním 

osobných údajov. Žiadosť sa podáva v podateľni Miestneho úradu mestskej časti (ďalej len 

„miestny úrad“), poštou na uvedenú adresu, alebo do elektronickej schránky mestskej časti.  

(6) Oprávnená osoba k žiadosti priloží nasledovné doklady: 

a) fotokópiu právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení neodkladného opatrenia alebo 

o uložení výchovného opatrenia dieťaťa a ktoré bolo umiestnené do centra, na ktoré sa 

príspevok žiada, (v prípade, že bolo dieťa umiestnené v centre na základe rozhodnutia 

súdu),  

b) fotokópia dohody uzatvorenej medzi rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa a 

centrom (v prípade, že bolo dieťa umiestnené v centre na základe dohody), 

c) potvrdenie o príjme žiadateľa (v prípade, že uvedená osoba je nezamestnaná, predloží 

potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní dávok v prípade, že uvedená 

osoba je poberateľom invalidného dôchodku resp. starobného dôchodku, predloží 

rozhodnutie Sociálnej poisťovne o poberaní uvedených dôchodkov), 

d) doklad o vykonanej ceste do centra v ktorom je dieťa umiestnené - originál cestovného 

lístka. 

 

(7) Zamestnanec mestskej časti zodpovedný za spracovanie žiadosti si formou mailovej 

komunikácie od centra, v ktorom je dieťa umiestnené vyžiada písomný doklad s potvrdením: 

a) o umiestnení dieťaťa v centre, 

b) o povolení a odporučenom rozsahu návštev dieťaťa, 

c) o prejavení skutočného záujmu žiadateľa, 

d) o účelnosti využívania príspevku na dopravu ak už bol žiadaný, 

e) o účelnosti návštevy ďalšej osoby, ak žiadateľ žiada preplatenie jej cestovného. 

 

(8) Mestská časť prostredníctvom príslušného zodpovedného zamestnanca mestskej časti 

v lehote 30 dní odo dňa podania žiadosti posúdi, či je predložená žiadosť úplná. V prípade 

zistenia neúplne podanej žiadosti vyzve žiadateľa, aby ju v lehote, nie kratšej ako 10 dní, 

doplnil a zároveň žiadateľa vo výzve poučí o tom, v čom je jeho žiadosť neúplná a čo treba k 

žiadosti doplniť. Ak žiadateľ napriek výzve na doplnenie svoju žiadosť v stanovenej lehote 

nedoplní, mestská časť žiadosť zamietne a písomne o tom informuje žiadateľa. 

(9) Oprávnenosť žiadosti o príspevok preskúma na základe predložených dokladov 

príslušný zodpovedný zamestnanec mestskej časti. 

(10) O priznaní nároku na poskytnutie príspevku rozhodne prednosta miestneho úradu na 

                                                           
5) Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

http://www.petrzalka.sk/


základe písomnej žiadosti žiadateľa a správy príslušného zodpovedného zamestnanca 

mestskej časti. 

(11) Oprávnená osoba je povinná predložiť žiadosť o zúčtovanie poskytnutého príspevku 

do 30 dní odo dňa konania cesty. 

(12) Príspevok sa oprávnenej osobe poskytne formou finančnej náhrady cestovného lístka 

prostriedku hromadnej dopravy. 

(13) Oprávnenej osobe sa poskytne príspevok najviac dvanásťkrát v kalendárnom roku. 

§ 3 

 Záverečné ustanovenie 

Príspevok podľa § 2 tohto nariadenia schvaľuje starosta mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

§ 4 

Zrušovacie ustanovenie 

(1) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2009 

zo dňa 9. júna 2009 o bližších podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na 

zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01. novembra 2022. 

 

 

Ing. Ján Hrčka 

starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


