VZN 8/2005

Žilinský samosprávny kraj

Dodatok

Strana 1

2

k Všeobecne záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja číslo 8/2005 o spôsobe,
podmienkach a výške poskytovania finančného príspevku na úhradu nákladov za sociálne
služby, sociálne poradenstvo, sociálnu prevenciu a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately na území Žilinského samosprávneho kraja v znení dodatku
číslo 1

Žilinský samosprávny kraj na základe § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov vydáva
Dodatok č. 2 k Všeobecnému záväznému nariadeniu Žilinského samosprávneho kraja č.
8/2005 v tomto znení:
Čl. I
Predmet dodatku

Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho
kraja číslo 8/2005 (ďalej len „VZN“ a „ŽSK“) takto:
1. Dopĺňa sa nadpis VZN, ktorý znie:
„V š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e
Žilinského samosprávneho kraja číslo 8/2005 o spôsobe, podmienkach a výške poskytovania
finančného príspevku na úhradu nákladov za sociálne služby, sociálne poradenstvo, sociálnu
prevenciu a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území
Žilinského samosprávneho kraja pre subjekty a obce poskytujúce sociálnu pomoc podľa zákona
NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci a zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2. V čl. I bod 1 sa za slovo „subjektami“ vkladajú slová „a obcami“.
3. Mení sa nadpis čl. II, ktorý znie:
„Podmienky a spôsob poskytovania finančného príspevku“.
4. V čl. II bod 1 znie:
„(1) ŽSK môže poskytnúť subjektu alebo obci, ktorí poskytujú sociálnu pomoc podľa zákona NR SR
č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a subjektu alebo obci, ktorí
vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona NR SR č.
305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov finančný príspevok po registrácii v registri alebo získaní akreditácie Ministerstvom práce
sociálnych vecí a rodiny SR a začatí poskytovania sociálnej služby, sociálneho poradenstva, sociálnej
prevencie a vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Finančný
príspevok môže byť poskytnutý subjektu alebo obci vo vopred dohodnutom rozsahu a na dohodnutý
počet občanov len ak poskytovanie a vykonávanie vyššie uvedených činností bude v súlade
s potrebami obyvateľov ŽSK. Tento rozsah a dohodnutý počet občanov bude uvedený v zmluve
o poskytovaní finančného príspevku medzi ŽSK a subjektom alebo obcou.“.
5. V čl. II sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
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„(2) ŽSK môže poskytnúť obci finančný príspevok na sociálne služby len vtedy, ak poskytovanie
týchto sociálnych služieb je aj v originálnej pôsobnosti samosprávneho kraja.“.
Doterajšie body 2 až 8 čl. II sa označujú ako body 3 až 9.
6. V čl. II bod 3 znie:
„(3) Finančný príspevok možno poskytnúť len na základe písomnej žiadosti doručenej najneskôr do
30. júna v príslušnom kalendárnom roku pred schválením rozpočtu Zastupiteľstvom ŽSK na
nasledujúci rok.
Súčasťou žiadosti je:
a) potvrdenie príslušného daňového úradu preukazujúce splnenie daňových povinností nie staršie ako
1 mesiac,
b) potvrdenie sociálnej poisťovne a príslušných zdravotných poisťovní (nie staršie ako 1 mesiac) o
tom, že žiadateľ u nich nemá evidované žiadne nedoplatky poistného,
c) potvrdenie príslušných orgánov štátnej správy, že žiadateľ v prípade poskytnutia finančných
prostriedkov z ich strany, nemá voči nim žiadne nevyrovnané záväzky,
d) čestné vyhlásenie, že žiadateľ nie je v konkurze alebo v likvidácií a nie je voči nemu vedené
exekučné konanie a v prípade exekučného konania vedenému proti nemu nepoužije finančný
príspevok na jeho vyrovnanie a urobí všetky opatrenia aby sa tak nestalo,
e) čestné vyhlásenie o neporušení zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.“.
7. V čl. II bod 4 sa za slovo „subjektom“ vkladajú slová „alebo obcou“ a na konci sa pripája táto veta:
„Pred uzatvorením zmluvy zamestnanci odboru sociálnych vecí ŽSK a členovia Komisie sociálnej
pomoci Zastupiteľstva ŽSK vykonajú kontrolu úrovne činností vykonávaných subjektami alebo
obcami podľa zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a
zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.“.
8. V čl. II bod 5 písm. b) sa za prvou čiarkou vkladá slovo „sociálneho“.
9. V čl. II bod 5 písm. c) sa za prvou čiarkou vkladá slovo „sociálneho“.
10. V čl. II sa za bod 5 vkladá nový bod 6, ktorý znie:
„(6) Ak dôjde k zmene druhu sociálnej služby alebo rozsahu sociálnej služby, sociálneho poradenstva,
sociálnej prevencie, opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávanej alebo
poskytovanej subjektom alebo obcou uzatvára sa nová zmluva.“.
Doterajšie body 6 až 9 čl. II sa označujú ako body 7 až 10.
11. V čl. II bod 7 sa za slovo „subjektu“ vkladajú slová „alebo obci“.
12. V čl. II bod 7 písm. b) sa za slovo „subjekt“ vkladajú slová „alebo obec“.
13. V čl. II bod 8 znie:

„(8) ŽSK môže poskytnúť jednotlivým subjektom alebo obciam finančný príspevok na úhradu
nákladov spojených s poskytovaním sociálnych služieb, vykonávaním opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately len na obyvateľov ŽSK. Toto ustanovenie
neplatí na poskytovanie finančného príspevku na obyvateľov iných krajov, ktorým boli
poskytované sociálne služby, vykonávané opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately pred termínom nadobudnutia platnosti a účinnosti tohto dodatku k VZN.“.

VZN 8/2005

Žilinský samosprávny kraj

Strana 3

14. V čl. II bod 9 sa za slová „finančného príspevku“ vkladá čiarka a slová „na základe písomnej
žiadosti“.
15. V čl. II bod 10 sa za slovo „subjekty“ vkladajú slová „a obce“.
16. V čl. III bod 1 znie:
„(1) Ak subjekt alebo obec skončí poskytovanie sociálnej služby, sociálneho poradenstva, sociálnej
prevencie, vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a to aj len z časti
v priebehu rozpočtového roka, zúčtuje poskytnutý finančný príspevok ku dňu skončenia činnosti,
najneskôr do 30 dní po ukončení činnosti. Nevyčerpané finančné prostriedky je povinný vrátiť na účet
ŽSK.“.
17. V čl. III bod 2 znie:
„(2) Finančný príspevok na príslušný rok bude uvoľňovaný pravidelne v mesačných intervaloch.“.
18. V čl. III sa za bod 2 vkladajú nové body 3 a 4, ktoré znejú:
„(3) Finančný príspevok nemožno použiť na úhradu záväzkov, ktoré vznikli pred obdobím, na ktoré
bol poskytnutý.
(4) Finančný príspevok nemožno použiť na refundáciu výdavkov uhradených pred obdobím, na ktoré
bol poskytnutý.“.
Doterajšie body 3 až 11 čl. III sa označujú ako body 5 až 13.
19. V čl. IV bod 2 znie:
„(2) Priority pri posudzovaní žiadostí o finančný príspevok:
a) subjekt alebo obec nemá nevyrovnané záväzky po lehote splatnosti voči ŽSK,
b) predmetná činnosť je originálnou pôsobnosťou samosprávneho kraja a je poskytovaná v regiónoch,
kde je nedostatková,
c) úroveň kvality poskytovaných sociálnych služieb, sociálneho poradenstva, sociálnej prevencie,
vykonávaných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately bude minimálne v takom
štandarde, ako u verejných poskytovateľov sociálnych služieb, resp. služby budú nadštandardné.“.
Ostatné články tohto VZN v znení dodatku č. 1 ostávajú nezmenené.

Čl. II
Záverečné ustanovenia
Dodatok 2 k VZN bol schválený Zastupiteľstvom ŽSK 18. decembra 2007 Uznesením 11/17
a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli ŽSK.

Ing. Juraj Blanár v. r.
predseda ŽSK

