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Metodická pomôcka
k podávaniu žiadostí o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu Žilinského samosprávneho
kraja na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa 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“), v súlade so Všeobecne
záväzným nariadením Žilinského samosprávneho kraja č. 21/2010, zo dňa 16.02. 2010.
 Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja č. 21/2010 je k dispozícii
na stránkach Úradu Žilinského samosprávneho kraja www.zilinskazupa.sk:
„Samospráva“ – „Dokumenty“ v sekcii (vľavo) – „Všeobecne záväzné nariadenia“.
1. Oprávnený žiadateľ podľa Čl. III VZN ŽSK č. 21/2010:
a) Akreditovaný subjekt,
b) Subjekt, ktorý vykonáva opatrenia podľa zákona na predchádzanie vzniku krízových situácií v
rodine,
c) Obec.
2. Podanie žiadosti
1) Žiadosť spolu s projektom, ktorej vzor (formulár v listinnej podobe a formulár v elektronickej
podobe) bude uverejnený na webovej stránke ŽSK, musí byť kompletná a doručená v termíne
najneskôr do 31. marca bežného roku:
a) v tlačenej podobe poštou alebo do podateľne ŽSK na adresu:
Žilinský samosprávny kraj
Odbor sociálnych vecí
Komenského 48
011 09 Žilina
alebo
b) elektronicky podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o e-Governmente).
 Žiadosti a projekty zaslané po termíne a zaslané elektronickou poštou alebo faxom
nebudú akceptované.
3. Náležitosti žiadosti a projektu
a) Písomná žiadosť musí spĺňať všetky náležitosti podľa formulára žiadosti, ktorý je k dispozícii
na internetovej stránke Žilinského samosprávneho kraja www.zilinskazupa.sk, v sekcii (vľavo):
„Samospráva“ – „Formuláre a tlačivá“ v sekcii (vľavo) – „Odbor sociálnych vecí“ – „Žiadosť
o poskytnutie finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately na základe výzvy (VZN ŽSK č. 21/2010)“.
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b) Súčasťou žiadosti je aj vecný projekt. Formulár žiadosti vrátane projektu je potrebné vyplniť
presne a najmä s dostatkom informácií tak, aby sa umožnilo riadne hodnotenie žiadosti
a projektu po formálnej i obsahovej stránke.
4. Dĺžka trvania projektu a podmienky realizácie projektu
Vykonávanie opatrení podľa zákona uvedených v projekte je žiadateľ povinný ukončiť do konca
novembra bežného roka, t. j. roka, v ktorom mu bol finančný príspevok poskytnutý. Všetky
projekty musia byť realizované na území Žilinského samosprávneho kraja.
5. Oprávnené náklady
Finančný príspevok môže byť použitý len na úhradu oprávnených nákladov, ktoré vznikli
v súvislosti s vykonávaním opatrení podľa 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
v súlade s podmienkami určenými v zmluve a vo VZN ŽSK č. 21/2010.
6. Povinné prílohy, ktoré je potrebné doložiť k žiadosti a k projektu podľa Čl. IV ods. 7 písm. a)
až f) VZN ŽSK č. 21/2010
- originál výpisu z registra trestov štatutárneho zástupcu žiadateľa (nie starší ako 3 mesiace);
- kópia dokladu preukazujúca právnu subjektivitu žiadateľa (napr. štatút, stanovy, zriaďovacia
listina, živnostenský list, výpis z obchodného registra – stačí jeden doklad zo spomínaných);
- kópia dokladu preukazujúca osobu štatutárneho zástupcu žiadateľa;
- kópia dokladu, ktorý preukazuje, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom
a na penále na sociálne poistenie, na príspevku na starobné na starobné dôchodkové sporenie a na
poistnom a na penále na verejné zdravotné poistenie (nie staršie ako 3 mesiace);
- čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je v konkurze alebo v likvidácii a nie je voči nemu vedené
exekučné konanie;
- čestné vyhlásenie žiadateľa o neporušení zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.
 Bez priložených povinných príloh nebudú žiadosti a projekty akceptované.

