
Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č. 3/2016 z 28. júna 2016,   

ktorým  sa dopĺňa  

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2015 zo dňa 

22. septembra 2015 o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie 

detí v súkromných materských školách 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka sa v súlade s § 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 uznieslo na 

vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia: 

 

Čl. I. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2015 o poskytovaní 

nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných materských školách sa 

dopĺňa takto: 

 

1. V § 3 odsek (4) sa na konci pripájajú tieto slová: „a to i opakovane najdlhšie však do 

doby ukončenia predprimárneho vzdelávania dieťaťa v súkromnej materskej škole.“ 

 

2. V § 5 sa za odsek (6) vkladá nový odsek (7), ktorý znie:  

(7) Prijímateľ príspevku písomne oznámi mestskej časti či má záujem na poskytovaní 

príspevku pre dieťa na ďalší školský rok, a to vždy najneskôr do 15. júna, za 

rovnakých podmienok ako jej bol príspevok poskytnutý. V prípade, ak prijímateľ 

príspevku neoznámi svoj záujem v zmysle predchádzajúcej vety, bude mať mestská 

časť za to, že nemá záujem o poskytovanie príspevku na vzdelávanie dieťaťa 

v súkromnej materskej škole v ďalšom školskom roku  mestská časť vyradí 

prijímateľa z evidencie žiadateľov o príspevok a nebude mu príspevok ďalej 

poskytovať. 

 

3. V § 8 sa za odsek (3) vkladá nový odsek (4,) ktorý znie: 

(4) Pre školský rok 2016/2017 prijímateľ príspevku osoba písomne oznámi mestskej 

časti či má záujem na poskytovaní príspevku pre dieťa na tento školský rok, a to 

najneskôr do 31. júla 2016, za rovnakých podmienok ako jej bol príspevok 

poskytnutý. V prípade, ak prijímateľ príspevku neoznámi svoj záujem v zmysle 

predchádzajúcej vety, bude mať mestská časť za to, že nemá záujem 

o poskytovanie príspevku na vzdelávanie dieťaťa v súkromnej materskej škole pre 

školský rok 2016/2017 a mestská časť vyradí prijímateľa z evidencie žiadateľov 

o príspevok a nebude mu príspevok ďalej poskytovať. 

 

Čl. II. 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 18. júla 2016. 

 

 

                     Vladimír  Bajan, v.r. 

                            starosta 


