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1.Návrh uznesenia 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 

o d p o r ú č a  

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

s c h v á l i ť  

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, 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. 
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2.Dôvodová správa 

 

Požiadavka na prípravu všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní nenávratného 

finančného príspevku na vzdelávanie detí v súkromných materských školách vznikla počas 

prípravy realizácie príspevku schváleného na miestnom zastupiteľstve v júni 2015 v záujme 

zvýšenia právnej istoty mestskej časti i žiadateľov. 

 

Z pohľadu obsahu dopĺňa text návrhu VZN lepšie odráža pravidlá pre poskytovanie 

príspevku 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. 
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3.Doložky 

 

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 poskytnutý.   

3. Ekonomická doložka 

     Schválenie predkladaného návrhu VZN bude mať dopad na hospodárenie podnikateľov   

– súkromných materských škôl v prípade zotrvania  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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4.Návrh VZN 

 

 

Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržálka 

č. ........./2016 z ......... 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-Petržálka 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)  „Oprávnená osoba 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 tak 

oprávnená osoba nevykoná, bude mať mestská časť za to, že oprávnená osoba 

nemá viac záujem o poskytovanie príspevku na vzdelávanie dieťaťa v súkromnej 

materskej škole a mestská časť vyradí oprávnenú osobu z evidencie žiadateľov o 

príspevok.“ 

 

3.V § 6 sa za odsek (3) vkladá nový odsek (4), ktorý znie: 

         Výška príspevku v každom kalendárnom mesiaci bude úmerná dochádzke dieťaťa 

do súkromnej materskej školy. V prípade, že dieťa vymešká v kalendárnom 

mesiaci menej ako 5 pracovných dní, poskytne sa mu príspevok v plnej výške. Ak 

bude absencia dieťaťa vyššia, t.z. 5 a viac pracovných dní, poskytne sa rodičovi/om 

alikvotná časť z príspevku. 

 

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

(4)   „Pre školský rok 2016/2017 oprávnená 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 tak oprávnená osoba nevykoná, bude mať mestská časť za to, že 

oprávnená osoba nemá viac záujem o poskytovanie príspevku na vzdelávanie 

dieťaťa v súkromnej materskej škole a mestská časť vyradí oprávnenú osobu 

z evidencie žiadateľov o príspevok.“ 
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Čl. II. 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. júla 2016. 

 

 

 

 

 

 

                     Vladimír  Bajan 

                         starosta 


