Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Všeobecne záväzné nariadenie
Bratislavského samosprávneho kraja

č. 45 / 2011
zo dňa 09.12.2011,

ktorým sa mení a dopĺňa VZN BSK č. 32/2009 zo dňa 17.06. 2009 o bližších
podmienkach poskytovania finančného príspevku neverejným poskytovateľom
poskytujúcim sociálne služby v súlade s § 75 až § 78 a § 81 zákona č. 448/2008
Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, v
podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja, v znení VZN č. 36/2010 zo dňa
23.7.2010.

Bratislava
December 2011

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

č. 45 / 2011
zo dňa 09.12.2011

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja podľa § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm.
a) zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov a podľa § 75 až § 78 a § 81 zákona č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie BSK č. 32/2009 zo dňa 17. 06. 2009 o bližších podmienkach
poskytovania finančného príspevku neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby
v súlade s § 75 až § 78 a § 81 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov, v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja, v znení VZN č.
36/2010 zo dňa 23.7.2010 sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 odsek 1. písmeno c) znie:
c) neverejný poskytovateľ predloží výročnú správu o svojej činnosti a hospodárení za
predchádzajúci kalendárny rok v termíne do 30. júna príslušného kalendárneho roka, ak
v predchádzajúcom roku poskytoval sociálnu službu,
2. V § 2 odsek 1. písmeno e) znie:
e) Bratislavskému samosprávnemu kraju doručil zmluvy o poskytovaní sociálnej služby alebo
doručil zoznam osôb s uvedením osobných údajov uvedených v § 94 ods.4 písm. a) až c)
zákona o sociálnych službách, ktorým sociálnu službu poskytuje alebo poskytol, ak
poskytovateľ sociálnej služby nie je povinný uzatvoriť písomnú zmluvu o poskytovaní
sociálnej služby v zmysle ustanovení zákona o sociálnych službách.
3.

V § 2 odsek 2. písmeno a) štvrtá zarážka znie:
- zariadenie dočasnej starostlivosti o deti

4.

V § 2 odsek 2. sa dopĺňa o písmená e) a f), ktoré znejú:
e) špecializované sociálne poradenstvo ako samostatnú odbornú činnosť,
f) sociálnu rehabilitáciu ako samostatnú odbornú činnosť.

5.

V § 2 sa vypúšťa odsek 3.

6.

V § 2 doterajšie odseky 4. až 10. sa označujú ako odseky 3. až 9.

7.

V § 2 odseky 4. a 5. znejú:

4. Neverejný poskytovateľ predloží Bratislavskému samosprávnemu kraju najneskôr v deň
podpisu zmluvy o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na
pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na
prevádzku poskytovanej sociálnej služby čestné vyhlásenie, že neverejný poskytovateľ
nie je v likvidácii a nevedie sa voči nemu exekučné konanie (formulár čestného
vyhlásenia tvorí prílohu č. 1) a kópiu dokladu nie staršieho ako 30 dní, že nemá daňové
nedoplatky, nedoplatky na poistnom a na penále na sociálne poistenie, na príspevku na
starobné dôchodkové sporenie a na poistnom a na penále na verejné zdravotné
poistenie.
5. Neverejný poskytovateľ je povinný aj v priebehu rozpočtového roka na požiadanie
poskytovateľa preukázať dokladom nie starším ako 30 dní poskytovateľovi, že nemá
daňové nedoplatky, nedoplatky na poistnom a na penále na sociálne poistenie, na
príspevku na starobné dôchodkové sporenie a na poistnom a na penále na verejné
zdravotné poistenie.

8.

V § 2 sa vypúšťajú odseky 6. a 7.

9.

V § 2 sa odseky 8. a 9. označujú ako odseky 6 a 7.

10. Príloha č.2 sa označuje ako príloha č.1.
11. Doterajšie prílohy č.1, 3a, 3b sa vypúšťajú.

Čl. II
1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 45 /2011 bolo v súlade s § 11 ods. 2 písm. a) zákona NR
SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov schválené Zastupiteľstvom Bratislavského
samosprávneho kraja dňa 9.12.2011 uznesením č. 89 / 2011.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na
úradnej tabuli Bratislavského samosprávneho kraja.

V Bratislave, dňa 09.12.2011

Ing. Pavol Frešo, v.r.
predseda
Bratislavského samosprávneho kraja

