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NÁVRH UZNESENIA
Miestna rada
po prerokovaní materiálu
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu
schváliť
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ....... /2022 zo dňa
........., ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 zo dňa 16.11.2021
o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na pobyt detí v súkromných
materských školách s účinnosťou od 1.júla 2022

-

bez pripomienok

-

s pripomienkami
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D Ô V O D O V Á S P R Á VA :
Predmetom tohto návrhu všeobecné záväzného nariadenia je určenie výšky a podmienok poskytovania
nenávratného finančného príspevku rodičom alebo inej fyzickej osobe než rodič, ktorá má dieťa
zverené do osobnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len
„zákonný zástupca“) v zmysle tohto VZN.
V návrhu VZN sa mení výška príspevku z 80 Eur na 100 Eur a účelom návrhu VZN je čiastočná
kompenzácia nákladov vzniknutých rodičom, ktorí sú pre neprijatie dieťaťa do materskej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto nútení umiestniť ho do súkromnej
materskej školy.
Cieľom je zníženie náročnosti financovania nákladov spojených s umiestnením dieťaťa do
súkromnej materskej školy v prípade, že dieťa napriek tomu, že má trvalé bydlisko v Mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto, nebolo do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti prijaté.
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
č. ..../2022
zo dňa .....................,
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 zo dňa 16.11.2021
o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na pobyt detí v súkromných
materských školách
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, v zmysle § 4 ods. 3 písm. h)
a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 7a ods. 2
písm. g) a § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 377/1990 Z. z. o hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave v znení neskorších predpisov v spojení s čl. 38 Štatútu hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy v znení jeho dodatkov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení
(ďalej v texte len „VZN“):
Článok 1
1. Článok 4 ods. 1 VZN č. 5/2021 sa mení nasledovne:
„ Príspevok poskytnutý oprávnenej osobe na pobyt v súkromnej materskej škole je 100 Eur na
dieťa na kalendárny mesiac.

Článok 2
Záverečné ustanovenie
Toto VZN bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
dňa ..........................., uznesením č. ................. a účinnosť nadobúda dňa: 1. júla 2022.

Mgr. Rudolf Kusý
starosta mestskej časti
Bratislava, dňa ................
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