
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 

 

 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

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 

Úvodné ustanovenie 
(1) VZN určuje výšku a podmienky 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.  

(2) Účelom tohto 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.  

(3) VZN upravuje : 
      (a) cieľovú skupinu žiadateľov 
      (b) podmienky poskytovania príspevku 
      (c) postup pri rozhodovaní a poskytovaní príspevku  

 

 
Článok 2 

Cieľová skupina žiadateľov 

(1) Cieľovou skupinou žiadateľov o finančný príspevok na pobyt detí v súkromných materských 

školách sú zákonní zástupcovia s nezaopatrenými deťmi s trvalým pobytom v mestskej časti 

Bratislava-Nové mesto. 

(2) Príspevok je určený na podporu predprimárneho vzdelávania detí žiadateľov v súkromných 

materských školách. 

(3) Príspevok môže byť poskytnutý aj v prípade súrodencov a to v plnej výške na každé dieťa. 
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Článok 3 
Podmienky poskytovania príspevku 

 
(1) Oprávnenou osobou na poskytnutie príspevku je zákonný zástupca dieťaťa, ktoré dosiahlo vek 

troch rokov k 31.8. príslušného kalendárneho roka. 
 
(2) Ak je viac oprávnených osôb spĺňajúcich podmienky na poskytnutie príspevku na to isté dieťa, 

príspevok sa poskytne len jednému z nich. Ak súd zveril do osobnej starostlivosti jednému zo 

zákonných zástupcov, oprávnenou osobou je zákonný zástupca, ktorému je dieťa zverené. 
 
(3) Pre poskytnutie príspevku je nevyhnutné, aby oprávnená osoba v čase stanovenom na podanie 

žiadosti spĺňala nasledovné podmienky: 
 
(a) podala žiadosť o poskytnutie príspevku, 
(b) preukázala prostredníctvom rodného listu dieťaťa alebo rozhodnutím súdu o zverení dieťaťa  

do osobnej alebo pestúnskej starostlivosti, že je oprávnenou osobou, 
(c) preukázala trvalý pobyt dieťaťa a oprávnenej osoby na území mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto, 
(d) preukázala, že dieťa nebolo prijaté do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto z dôvodu nedostatku miest v materskej škole v školskom roku 

2022/2023 
(e) preukázaný mesačný príjem oprávnenej osoby a spoločne posudzovaných dospelých osôb 

neprevyšuje sumu 822 Eur po zdanení na osobu a súčasne nie je poberateľom príspevku na 

dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom súvisiacim s neprijatým dieťaťom. Pre 

zisťovanie príjmov zákonného zástupcu a spoločne posudzovaných osôb platia ustanovenia, 
osobitného predpisu 1, 

(f) oprávnená osoba nemá finančné záväzky voči mestskej časti alebo mestskou časťou zriadeným 

právnickým osobám. 
 

(4) Na poskytovanie príspevku nie je právny nárok. 
 

(5) Splnenie podmienok uvedených v odseku 3 písm. c), e), f) overí úrad mestskej časti. 
 
(6) Podmienky poskytnutia príspevku musí oprávnená osoba spĺňať výlučne v čase podania žiadosti. 

 
(7) Oprávnená osoba písomne oznámi mestskej časti či má záujem o poskytnutie príspevku pre dieťa 

na ďalší školský rok, a to vždy do 31. júla za rovnakých podmienok, ako jej bol príspevok 
poskytnutý. V prípade, ak oprávnená osoba neoznámi svoj záujem v zmysle predchádzajúcej vety, 

bude mať mestská časť za to, že nemá záujem o poskytnutie príspevku na pobyt dieťaťa 

v súkromnej materskej škole. V ďalšom školskom roku mestská časť vyradí oprávnenú osobu 

z evidencie žiadateľov o príspevok a nebude mu príspevok ďalej poskytovať. 
 

 
 

Článok 4 
Výška príspevku 

 
(1)  Príspevok poskytnutý oprávnenej osobe na pobyt v súkromnej materskej škole je 80 Eur na dieťa  

na kalendárny mesiac. 
 

                                                 
1 § 3 a § 4 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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(2) Príspevok je možné poskytnúť oprávnenej osobe na úhradu nákladov na pobyt v súkromnej 

materskej škole za podmienky preukázania prijatia dieťaťa a súčasne preukázania úhrady platby 

súkromnej materskej škole za príslušný kalendárny mesiac. 
 

(3) Výška príspevku poskytnutá mestskou časťou v danom mesiaci nesmie byť vyššia ako výška 

úhrady zaplatená oprávnenou osobou v prospech materskej školy v danom mesiaci. 
 
 

Článok 5 
Postup pri rozhodovaní a poskytovaní príspevku 

(1) Oprávnená osoba predloží žiadosť o poskytnutie príspevku na predpísanom tlačive  Miestnemu 
úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Predpísané tlačivo zverejní úrad mestskej časti na 

svojej webovej stránke do 31.7. príslušného kalendárneho roka. 

(2) Oprávnená osoba, ktorá predloží žiadosť vyplnenú neúplne alebo predloží žiadosť bez všetkých 

požadovaných príloh, bude vyzvaná na doplnenie žiadosti s uvedením nedostatkov, ktoré je 

potrebné odstrániť. Ak oprávnená osoba žiadosť nedoplní do 15 dní odo dňa doručenia výzvy, 

bude zamietnutá. 

(3) Po preskúmaní oprávnenosti žiadosti o poskytnutie príspevku vydá starosta oprávnenej 

osobe do 45 dní odo dňa podania žiadosti alebo jej doplnenia, oznámenie o súhlase na 

poskytnutie príspevku, alebo oznámenie o neschválení žiadosti na poskytnutie príspevku s 

uvedením dôvodov pre neschválenie, voči ktorému nie je možný opravný prostriedok.  
(4) Príspevok bude oprávnenej osobe, ktorej bolo doručené oznámenie o poskytnutí príspevku 

vyplácané mesačne formou prevodu na účet, na základe preukázania úhrady na pobyt dieťaťa 

v súkromnej materskej škole za príslušný mesiac, najviac však 11 mesiacov v príslušnom 

kalendárnom roku. 

(5) Ak úrad mestskej časti zistí, že oprávnená osoba uviedla pri podávaní žiadosti nepravdivé údaje, 

vyradí oprávnenú osobu počas najbližších troch rokov, od zistenia tejto skutočnosti, 

z rozhodovania o poskytnutí príspevku a následne neposkytne nenávratný príspevok počas 

najbližších troch rokov. 

 
 

Článok 6 
Všeobecné ustanovenia 

 
(1) 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.  
 

(2) Vydanie výzvy na podávanie žiadostí o príspevok pre nových žiadateľov schvaľuje 

miestne zastupiteľstvo. 
 
(3) Výzvu podľa odseku 1 a 2 schvaľuje miestne zastupiteľstvo najneskôr v mesiaci jún pred 

začiatkom každého školského roka a mestská časť ju zverejní na svojej webovej stránke 

do piatich pracovných dní od jej schválenia. 
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Článok 7 
Spoločné ustanovenie 

 
V opodstatnených prípadoch, alebo ak sa vyhlási výnimočný stav, núdzový stav, alebo 

mimoriadna situácia, alebo ak sa nariadi prerušenie prevádzky škôl a školských zariadení, môže 

mestská časť ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení, v zastúpení starostom mestskej časti, 

rozhodnúť o znížení,  alebo dočasnom pozastavení v platení mesačných príspevkov určených 

týmto VZN.  
 
 

Článok 8 
Prechodné ustanovenia 

(1) Na konanie podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia sa nevzťahuje všeobecný predpis 

o správnom konaní. 

(2) Oznámenie podľa čl. 5 ods. 3 sa doručuje do vlastných rúk oprávnenej osobe. 

(3) Spoločne so zverejnením predpísaného tlačiva podľa čl. 5 ods.1, Miestny úrad mestskej časti 

Bratislava – Nové Mesto zverejní kritériá, na základe ktorých bude vyplatený nenávratný finančný 

príspevok v príslušnom školskom roku. 

(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na príspevky na pobyt detí v súkromných 

materských školách poskytované od školského roku 2022/2023 osobám, ktorým bolo vydané 

oznámenie o súhlase s poskytnutím príspevku. 

 

 
Článok 9 

Záverečné ustanovenie 
Toto VZN bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
dňa 16.11.2021, uznesením č. 32/11 a účinnosť nadobúda dňa: 01. júla 2022.  

 

 

 

 

      
                                                                             Mgr. Rudolf  Kusý 
        starosta mestskej časti 
 
Bratislava, dňa 16.11.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


