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Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2021, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja            

č. 5/2018 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie  

opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

 

 

Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja na základe § 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 v súlade s ustanoveniami § 76 písm. f) bod 1 a § 88 

ods. 1 a ods. 4 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.“)  

 

sa uznieslo na vydaní 

 

Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2021, ktorým 

sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja       

č. 5/2018 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie 

opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

 

 

Čl. I. 

Predmet 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2021, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 5/2018 

o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately sa mení a dopĺňa takto: 

- v Čl. II sa mení v ods. 5 suma „14 000 eur na rok“  na  ,,20 000 eur na rok“, 

 

- v Čl. III. sa v bode 4 vypúšťa pôvodný text  ,,Sociálne programy musia byť realizované 

na území NSK a zamerané na tieto problémové oblasti : 

a) pomoc a podpora rodinám v kríze (rodiny v rozvodovom konaní, dysfunkčné rodiny; 

rodiny, ktoré sa ocitli v krízových situáciách), prevencia vzniku finančnej 

negramotnosti v rodinách, 

b) programy na prevenciu, odstraňovanie a zamedzovanie nárastu negatívnych 

sociálnopatologických vplyvov (alkoholizmus, recidívy, vandalizmus, hazardné hry, 

drogy, domáce násilie a iné)“ 

a nahrádza sa novým znením:  

,,Sociálne programy musia byť realizované na území NSK a zamerané na 

predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, a to najmä: 

a)  organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch, tréningoch 

a aktivitách zameraných na podporu plnenia rodičovských práv a povinností, 

plnenia funkcií rodiny, na utváranie a upevňovanie vzťahov medzi manželmi, medzi 
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rodičmi a deťmi, rozvoj schopností riešiť problémové situácie a adaptovať sa na 

nové situácie, 

b) organizovanie svojpomocných aktivít na podporu plnenia funkcií rodiny a na 

podporu rozvoja rodičovských zručností, 

c) organizovanie alebo sprostredkovanie účasti na programoch a aktivitách 

zameraných na predchádzanie sociálnopatologickým javom, 

d) sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu 

vhodného využívania voľného času detí.“ 

 

 

Čl. II. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Týmto Všeobecne záväzným nariadením Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2021 

sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja        

č. 5/2018 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

2. Na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja                  

č. 3/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Nitrianskeho 

samosprávneho kraja č. 5/2018 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na 

vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa uznieslo 

Zastupiteľstvo NSK dňa 13.12.2021 a nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2022. 

 

 

 

V Nitre, dňa   

 

 

v. r. doc. Ing. Milan Belica, PhD. 

               predseda 

                     Nitrianskeho samosprávneho kraja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


