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Návrh uznesenia: 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 
odporúča  
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 
schváliť  
 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka o poskytovaní 
nenávratného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných materských školách. 
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Dôvodová správa 

 

 Požiadavka na prípravu všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní nenávratného 
príspevku na vzdelávanie detí v súkromných materských školách vznikla počas prípravy 
realizácie príspevku schváleného na miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-
Petržalka v júni 2015 v záujme zvýšenia právnej istoty mestskej časti i žiadateľov. 
 

 Z pohľadu obsahu text návrhu VZN odráža pravidlá pre príspevok dohodnuté na 
úrovni miestneho zastupiteľstva pri zavedení príspevku i procesný postup realizovaný 
miestnym úradom mestskej časti. 
 Mestská časť má záujem v priebehu najbližších 3 rokov vytvoriť približne 300 nových 
miest v materských školách. Na základe uvedeného, v prípade uvažovaného zvýšenia 
kapacity, považujem príspevok skôr za výnimočný postup, ktorý bude v budúcnosti 
opakovaný výlučne na základe rozhodnutia samosprávy mestskej časti. Vzťah k doteraz 
schváleným príspevkom je riešený v prechodných ustanoveniach. 
 

 

Doložky k návrhu 
1. Rozpočtová doložka 
Schválenie predkladaného návrhu predpokladá dopad na rozpočet mestskej časti Bratislava- 
Petržalka vo výške zodpovedajúcej počtu priznaných príspevkov. 
   
2. Finančná doložka 
Schválenie predkladaného návrhu VZN bude mať finančný dopad na osoby, ktorým bude 
príspevok poskytnutá.   
 
3. Ekonomická doložka 
Schválenie predkladaného návrhu VZN bude mať dopad na hospodárenie podnikateľov –
súkromných materských škôl v prípade prijatia detí, ktoré neboli prijaté do verejných 
materských škôl.  
 
4. Environmentálna doložka 
Schválenie predkladaného návrhu VZN nebude mať dopad  na životné prostredie. 
 
5. Doložka zlučiteľnosti 
Uvedený návrh je v súlade so zákonom zákona č. 369/1990  Z. z. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov. 
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N á v r h 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č......./2015  

o poskytovaní nenávratného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných materských 
školách 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 
1) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, v spojení s § 15 ods. 2 písm. a) a  29 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 
Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov sa 
uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia: 

 
§ 1 

Účel právnej úpravy. 
  

Mestská časť časť Bratislava-Petržalka ( ďalej len „mestská časť˝ ) vydáva toto všeobecne 
záväzné nariadenie ( ďalej len „nariadenie˝ ) za účelom zníženia počtu detí neprijatých do 
materských škôl. a s cieľom pomôcť zákonným zástupcom pri umiestňovaní detí s trvalým 
pobytom v mestskej časti  do súkromných materských škôl. 
 

§ 2 
Predmet  právnej úpravy. 

 
(1) Predmetom všeobecné záväzného opatrenia je úprava postupu pri poskytovaní príspevku 

v mestskej časti Bratislava-Petržalka ( ďalej len „mestská časť ˝ ) na predprimárne 
vzdelávanie detí v súkromných materských školách. 

 
(2) Toto nariadenie upravuje: 

a) cieľovú skupinu žiadateľov, 
b) podmienky  poskytovania príspevku, 
c) postup pri rozhodovaní a poskytovaní príspevku. 

 

§ 3 
Všeobecné ustanovenia. 

(1) Účelom je zníženie počtu detí neprijatých do materských škôl.  
(2) Cieľom je pomôcť zákonným zástupcom pri umiestňovaní detí s trvalým pobytom 

v mestskej časti  do súkromných materských škôl. 
(3) Poskytovanie príspevku nezabezpečí plnú úhradu nákladov za dieťa v súkromných 

materských školách.  
(4) Príspevok  je možné poskytovať  počas obdobia 11 mesiacov v jednom školskom roku. 
(5) Maximálny počet detí, v prospech ktorých bude poskytnutý príspevok na vzdelávanie 

v súkromných materských školách, bude určený vo verejnej výzve mestskej časti na 
podanie žiadostí o príspevok. 

(6) Vydanie výzvy na podávanie žiadostí o príspevok pre nových žiadateľov schvaľuje 
miestne zastupiteľstvo..  
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§ 4 
Cieľová skupina žiadateľov 

(1)  Cieľovou skupinou žiadateľov o príspevok na vzdelávanie detí v súkromných 
materských školách  sú: 
a) rodiny s nezaopatrenými deťmi,  
b) osamelý zákonný zástupca rodič s nezaopatrenými deťmi. 

(2)  Príspevok je určený na podporu predprimárneho vzdelávania detí predškolského veku, 
ktoré ku dňu nástupu do materskej školy dosiahli vek 3 rokov a nedosiahli vek 6 rokov. 

(3)  Príspevok môže byť poskytnutý aj v prípade súrodencov, a to v plnej výške na každé 
dieťa.  

 
§ 5 

Podmienky poskytovania príspevku 
(1) Pre poskytovanie príspevku je potrebné, aby zákonný zástupca splnil nasledovné 

podmienky: 
a) zákonný zástupca  podá žiadosť o poskytnutie príspevku, 
b) trvalý pobyt dieťaťa na území mestskej časti, 
c) dieťa nebolo prijaté do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti našej mestskej 
časti z dôvodov nedostatku miest v materskej škole, čo zákonný zástupca preukáže 
rozhodnutím o neprijatí do materskej školy,  

d) preukázaný mesačný príjem zákonného zástupcu a spoločne posudzovaných osôb 
neprevyšuje sumu 500.- EUR na osobu a súčasne nie je poberateľom príspevku na 
dieťa s dlhodobo nepriaznivým stavom súvisiaceho s neprijatým dieťaťom, 

e) zákonný zástupca nemá finančné záväzky voči mestskej časti alebo mestskou časťou 
zriadeným právnickým osobám,  

f) v prípade, ak bude počet žiadostí spĺňajúcich podmienky na priznanie príspevku väčší 
ako stanovený v zmysle § 3 ods. (5) a (6) nariadenia, budú uprednostnení zákonní 
zástupcovia so staršími deťmi (v poradí podľa dovŕšeného veku 5,4 a 3 roky ku dňu 
nástupu do materskej školy), v rámci rovnakej vekovej kategórie dieťaťa budú 
uprednostnení predovšetkým osamelí zákonní zástupcovia a následne zákonní 
zástupcovia s nižšími príjmami.  

(2) Pre zisťovanie príjmov zákonného zástupcu a spoločne posudzovaných osôb platia 
ustanovenia osobitného predpisu1. 

(3) Na poskytovanie príspevku nie je právny nárok. 
 

§ 6 
Výška príspevku 

 
(1) Príspevok poskytnutý zákonnému zástupcovi na predprimárne vzdelávanie detí 

v súkromných materských školách je vo výške 60,- EUR/dieťa/kalendárny mesiac.  
(2) Príspevok je možné poskytovať zákonnému zástupcovi na úhradu nákladov na 

vzdelávanie a pobyt dieťaťa v súkromnej materskej škole a za podmienky preukázania 
prijatia dieťaťa do súkromnej materskej školy a úhrady nákladov na vzdelávanie.   

(3) Výška príspevku v danom mesiaci nesmie byť vyššia ako výška úhrady zaplatená 
zákonným zástupcom v prospech súkromnej materskej školy v  danom mesiaci. 
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§ 7 
Postup pri rozhodovaní a poskytovaní príspevku 

 
(1) Zákonný zástupca predloží žiadosť o poskytnutie príspevku na predpísanom tlačive 

oddeleniu sociálnych vecí miestneho úradu  mestskej časti. 
(2) Zákonný zástupca, ktorý predloží žiadosť vyplnenú neúplne alebo žiadosť, ktorá nebude 

obsahovať všetky požadované prílohy, bude písomne vyzvaný na doplnenie žiadosti. Ak 
žiadosť nedoplní v určenom čase, bude  zamietnutá.   

(3) Po preskúmaní  oprávnenosti žiadosti o poskytovanie príspevku vydá starosta zákonnému 
zástupcovi oznámenie o súhlase na poskytnutie príspevku, proti ktorému nie je možný 
riadny opravný prostriedok .  

(4) Príspevok bude zákonnému zástupcovi, ktorému bolo doručené oznámenie o poskytnutí 
príspevku vyplácané mesačne formou prevodu na účet alebo v hotovosti cez pokladňu 
Miestneho úradu mestskej časti.  

 
§ 8 

Prechodné ustanovenia. 
 

Toto nariadenie sa vzťahuje i na príspevky na vzdelávanie detí v súkromných materských 
školách poskytované v školskom roku 2015/2016 osobám, ktorým bolo ku dňu účinnosti 
tohto nariadenia uvedenej v § 8 vydané oznámenie so súhlasom na poskytnutie príspevku.  
. 

§ 9 
Záverečné ustanovenia. 

 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15.10. 2015. 

 
 
 
 

Vladimír Bajan 
      starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) § 3 a § 4 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
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Výpis zo zápisnice z rokovania komisie športu zo dňa  27.08.2015 
 
 

K bodu:  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka 
o poskytovaní nenávratného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných materských 
školách. 
 
Prítomní:  M. Vičan, Ľ. Škorvaneková, J. Fischer, J. Korbel, P. Sovič 
Neprítomní: P. Hochschorner, M. Lažo, V. Chaloupka, P. Beňa 
 
Stanovisko prítomných členov komisie: Členovia komisie športu berú na vedomie Návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o poskytovaní 
nenávratného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných materských školách. 
 
Hlasovanie: z dôvodu, že členovia komisie nemali vopred k dispozícii predkladaný materiál na 
preštudovanie rozhodli sa, že materiál berú na vedomie a nebudú o ňom hlasovať. 
  
 
Za správnosť : Robert Schnürmacher, tajomník komisie 
 
 
 
V Bratislave, dňa 27.08.2015 
 

 

Stanovisko školskej komisie  
k Návrhu VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o poskytovaní nenávratného príspevku na 

vzdelávanie detí v súkromných materských školách 
 
Uznesenie č. 2/5/2015 školskej komisie k Návrhu VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka 
o poskytovaní nenávratného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných materských školách 
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
schváliť VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o poskytovaní nenávratného príspevku na 
vzdelávanie detí v súkromných materských školách 
 
Prítomní: PhDr. Ľ Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD. J. Hrehorová,  
Ing. A. Petrisková, Mgr. Ľ. Janegová – 6 členovia komisie  
Hlasovanie:  Za: 6                    Proti: 0                 Zdržal sa: 0 
 
Bratislava 02.09.2015         PhDr. Ľudmila Farkašovská, v. r. 
                                      predsedníčka komisie,  

za správnosť 
Zapísala: Mgr. Veronika Redechová, v .r.  
tajomníčka komisie 
 

 

 


