Výzva
na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na vzdelávanie detí
v súkromných materských školách v zmysle prijatého VZN mestskej časti
Bratislava-Petržalka č. 6/2015 z 22. septembra 2015 pre školský rok 2016/2017.
Mestská časť Bratislava-Petržalka (ďalej len ,,mestská časť“) oznamuje, že vyčlenila finančné
prostriedky na poskytnutie nenávratného finančného príspevku na vzdelávanie detí
v súkromných materských školách na území mestskej časti.
1. Cieľ
Znížiť počet detí neprijatých do materských škôl s cieľom pomôcť zákonným zástupcom pri
umiestňovaní detí s trvalým pobytom v mestskej časti do súkromných materských škôl.
2. Cieľová skupina žiadateľov
a) rodiny s nezaopatrenými deťmi,
b) osamelý zákonný zástupca s nezaopatrenými deťmi,
ktoré ku dňu nástupu do materskej školy dosiahli vek 3 rokov a nedosiahli vek 6 rokov.
3. Maximálny počet detí, v prospech ktorých bude poskytnutý príspevok na vzdelávanie
v súkromných materských školách
Príspevok môže byť poskytnutý maximálne 22 žiadateľom.
4. Podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku
a) oprávnenou osobou na poskytovanie príspevku je rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej
je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
b) ak je viac oprávnených osôb, ktorí spĺňajú podmienky na poskytnutie príspevku na to isté
dieťa, príspevok sa poskytne len jednému z nich, ak súd zveril dieťa do starostlivosti
jednému z rodičov, oprávnenou osobou je rodič, ktorému je dieťa zverené,
c) zákonný zástupca musí podať žiadosť o poskytnutie príspevku, preukázať prostredníctvom
rodného listu dieťaťa alebo kópiou rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do jej starostlivosti,
že je oprávnenou osobou,
d) dieťa a oprávnená osoba musí mať trvalý pobyt na území mestskej časti,
e) dieťa nebolo prijaté do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti našej mestskej časti z
dôvodov nedostatku miest v materskej škole, čo oprávnená osoba zástupca preukáže
rozhodnutím o neprijatí do materskej školy,
f) preukázať mesačný príjem oprávnenej osoby a spoločne posudzovaných osôb, ktorý
neprevyšuje sumu 500.- EUR po zdanení na osobu a súčasne nie je poberateľom príspevku
na dieťa s dlhodobo nepriaznivým stavom súvisiaceho s neprijatým dieťaťom,
g) oprávnená osoba nemá finančné záväzky voči mestskej časti alebo mestskou časťou
zriadeným právnickým osobám,
h) na poskytovanie príspevku nie je právny nárok.

5. Predkladanie žiadostí a časový harmonogram vyhodnocovania žiadostí
Žiadosť predkladá žiadateľ na predpísanom tlačive, ktoré je prílohou tejto výzvy, najneskôr
do 15. augusta 2016. Pri predložení žiadosti rozhoduje dátum na poštovej pečiatke, alebo
dátum pečiatky z podateľne miestneho úradu mestskej časti. Žiadosti doručené pred
zverejnením tejto výzvy nebude miestny úrad mestskej časti akceptovať. Žiadosti, ktoré
nebudú obsahovať všetky povinné údaje a požadované prílohy uvedené vo vzore Žiadosti
o nenávratný finančný príspevok, budú vyradené. Po preskúmaní ostatných žiadostí vydá
starosta zákonnému zástupcovi oznámenie do 30 dní od podania žiadosti o súhlase, resp.
nesúhlase na poskytnutie príspevku, proti ktorému nie je možný riadny opravný prostriedok.

V Bratislave dňa 30.6.2016

Vladimír Bajan
starosta

