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1.     Návrh uznesenia  

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

 
         schvaľuje 

 
priznanie finančného príspevku na kompenzáciu úhrady umiestnenia detí v súkromných 

materských školách z dôvodu oddialenia termínu sprevádzkovania Materskej školy 

Novohorská 1 za nasledovných podmienok: 

a) dieťa a aspoň jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa musí mať trvalý pobyt v MČ 

Bratislava-Rača, 

b) k 31.12.2018 dieťa dovŕši fyzický vek tri roky a k uvedenému dátumu ešte nedosiahne 

školský vek, 

c) predloženie písomného potvrdenia súkromnej materskej školy o prijatí dieťaťa  

na pobyt v tomto predškolskom zariadení, 

d) predloženie kópie rozhodnutia o neprijatí dieťaťa do niektorej z materských škôl  

v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Rača pre školský rok 2018-2019, 

e) príspevok bude vyplácaný od 01.10.2018 do 30.06.2019, 

f) výška príspevku bude 60 € na 1 dieťa a mesiac. 

 

 

 

 

 

 

2.  Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača 

 

 
Zasadnutie Miestnej rady zvolané na 04.09.2018 nebolo uznášaniaschopné. 
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3. Dôvodová správa 

 
Mestská časť Bratislava-Rača má snahu riešiť situáciu spôsobenú neskorším sprevádzkovaním 

MŠ Novohorská 1. Rekonštrukcia budovy tejto budúcej materskej školy mala byť pôvodne 

ukončená ku koncu októbra 2018 a Materská škola Novohorská 1 mala začať svoju prevádzku 

ku koncu roka 2018.  
Situácia sa skomplikovala z dôvodu druhotnej platobnej neschopnosti dodávateľa HESTON 

s.r.o. Bratislava, čo vyústilo až k odstúpeniu mestskej časti od zmluvy o dielo. Musí byť 

uskutočnené nové verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby, čo znamená, že termín otvorenia 

novej materskej školy sa posúva až na druhú polovicu roka 2019. 

Z tohto dôvodu  miestny úrad predložil na rokovanie komisie školskej, kultúrnej, športovej  

a pre podporu podnikania a vinohradníctva návrh na poskytnutie mesačného finančného 

príspevku vo výške 80 € jednému zo zákonných zástupcov, ktorí dokázateľne prejavili 

predbežný záujem o MŠ Novohorská 1 v období od 23.04.2018 do 17.08.2018. Jednalo by sa o 

85 detí. Obdobie vyplácania takéhoto príspevku z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na 

rok 2018 bolo stanovené od 1.októbra 2018 do 31.12.2018 (3 mesiace)  a v roku 2019  

z nového schváleného rozpočtu na rok 2019  – do ukončenia rekonštrukcie MŠ Novohorská 1.  

Stanovisko komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a vinohradníctva 

sa zameralo na doplnenie návrhu o kompenzáciu výdavkov spojených s umiestnením všetkých 

neprijatých detí  do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Rača a komisia žiadala uviesť zdroj financií, z ktorých bude hradená kompenzácia a preveriť 

finančný  dopad priznania finančného príspevku na kompenzáciu výdavkov spojených s 

umiestnením detí v súkromných materských školách pre MČ Bratislava-Rača. 

K dátumu 21.08.2018 zostalo pre školský rok 2018/2019 ešte 129 neprijatých detí nad 3 roky 

s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Rača  do materských škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača. Je predpoklad, že časť z nich bude absolvovať 

predškolskú výchovu v súkromných materských školách.   

Na rokovaní komisie finančnej a majetkovej bolo k tomuto návrhu vydané stanovisko, 

v ktorom bola akceptovaná požiadavka zahrnutia všetkých neprijatých detí do materských škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača. Bola potvrdená požiadavka, aby 

tieto deti a jeden ich zákonný zástupca mali trvalý pobyt v MČ Bratislava-Rača, deti musia 

dovŕšiť vek 3 roky k 31.12.2018 a zároveň  nie sú ešte školopovinné. Návrh príspevku bol 

znížený na 60 € na dieťa a mesiac. Dĺžka vyplácania príspevku bola ohraničená  

na obdobie od 01.10.2018 do 30.06.2019. Okrem potvrdenia o prijatí do súkromnej materskej 

školy v Žiadosti o poskytnutie nenávratného príspevku na pobyt detí v súkromných materských 

školách (ďalej iba „žiadosť“) musí žiadateľ doložiť kópiu rozhodnutia o neprijatí dieťaťa do 

niektorej z materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Rača  

pre školský rok 2018-2019. 

  

Žiadatelia sa budú môcť o príspevok uchádzať vyplnením a odovzdaním žiadosti spolu 

s kópiou rozhodnutia o neprijatí dieťaťa do MŠ, ktoré  bude k dispozícii na prvom kontakte 

miestneho úradu, alebo  ho bude možné stiahnuť na www.raca.sk.  

  

 

Rozpočtové krytie: 

V rozpočte na rok 2018 boli vyčlenené finančné prostriedky na prevádzkové náklady materskej 

školy Novohorská ul.  /mzdy, odvody, energie, tovary a služby - materská škola a zariadenie 

školského stravovania/ za obdobie august – december vo výške 83 tis. €. Časť z týchto 

prostriedkov je možné použiť na tento príspevok. 

 

http://www.raca.sk/
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Možnosť pokračovania vyplácania finančného príspevku musí byť zahrnutá v rozpočte 

mestskej časti na rok 2019 a schválená Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-

Rača.   

 

 

4. Materiál  
 
 

Priznanie finančného príspevku na kompenzáciu úhrady umiestnenia detí 

v súkromných materských školách z dôvodu oddialenia termínu sprevádzkovania 

Materskej školy Novohorská 1 

 

 

Mestská časť Bratislava-Rača na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti 

Bratislava-Rača č. .........  zo dňa .......... zavádza od 01.10.2018 finančný príspevok  

na kompenzáciu úhrady umiestnenia detí v súkromných materských školách vo výške 60,- 

€/dieťa a mesiac za dodržania týchto podmienok: 

a) dieťa a aspoň jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa musí mať trvalý pobyt v MČ 

Bratislava-Rača, 

b) k 31.12.2018 dieťa dovŕši fyzický vek tri roky a k uvedenému dátumu ešte nedosiahne 

školský vek, 

c) predloženie písomného potvrdenia súkromnej materskej školy o prijatí dieťaťa  

na pobyt v tomto predškolskom zariadení, 

d) predloženie kópie rozhodnutia o neprijatí dieťaťa do niektorej z materských škôl  

v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Rača pre školský rok 2018-2019, 

Príspevok bude vyplácaný v období od 01.10.2018 do 30.06.2019, a žiadateľovi nevzniká  

na jeho vyplatenie žiadny právny nárok. 
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Formulár žiadosti: 
 

 

 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 

Miestny úrad, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 

Žiadosť o poskytnutie nenávratného príspevku na pobyt detí v 

súkromných materských školách 
 

 
 

1. Meno, priezvisko žiadateľa/ky/ :.................................................................................. 

 

Dátum 

narodenia:.......................................................stav:..................................................................  

 

Trvalé bydlisko, PSČ :............................................................................................................ 

 

Prechodné bydlisko :.............................................................................................................. 

 

Telefón :.................................................      E-mail: ............................................................ 

 

Číslo občianskeho preukazu :............................................... 

 

Číslo účtu, na ktorý sa nenávratný príspevok poukáže :  

 

............................................................................................................................................... 

 

IBAN:.................................................................................................................................... 

 

 

2.  Potvrdenie súkromnej materskej školy : 

 Názov a adresa súkromného predškolského zariadenia:............................................................ 

 .................................................................................................................................................... 

Potvrdzujeme, že dieťa (meno a priezvisko):............................................................................... 

dátum narodenia dieťaťa: ............................................................................................................ 
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bolo prijaté do nášho zariadenia s termínom nástupu: ................................................................ 

Potvrdenie vystavil/a (čitateľne meno a priezvisko): .................................................................. 

V ....................................., dňa: ................................... 

 

 

                                                                                                                  pečiatka a podpis 

 

3. Povinná príloha k žiadosti: Kópia Rozhodnutia o neprijatí dieťaťa do materskej školy  

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača na školský rok 2018/2019. 

 

  

4. Vyhlásenie žiadateľa :  

 

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý(á) právnych 

následkov uvedením nepravdivých údajov. Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich 

osobných údajov poskytnutých mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06  

Bratislava podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré sú uvedené v tejto žiadosti na účel 

posúdenia mojej žiadosti o poskytnutie nenávratného príspevku na vzdelávanie detí  

v súkromných materských školách. Súhlas so spracovaním osobných údajov platí počas celej 

doby vyplácania príspevku. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby  

sú upravené v §§ 19 – 28   zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Zaväzujem sa bezodkladne oznámiť mestskej časti Bratislava-Rača skutočnosť, ak moje dieťa 

prestane navštevovať  súkromnú materskú školu pred dátumom 30.06.2018. 

 

Vyhlasujem, že mám vyrovnané finančné vzťahy voči mestskej časti Bratislava-Rača.  

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa:.............................. Podpis žiadateľa............................................................... 



5. Stanoviská stálych komisií   

 Materiál:  Návrh na priznanie finančného príspevku na kompenzáciu úhrady umiestnenia detí v súkromných materských školách  

                        z  dôvodu z dôvodu oddialenia termínu sprevádzkovania Materskej školy Novohorská 1 

 

Komisia stanovisko 

zapracované 

A/N zdôvodnenie 

Komisia školská, 

kultúrna, 

športová a  pre 

podporu 

podnikania a 

vinohradníctva   

 

1. schvaľuje časť  predloženého návrhu na priznanie finančného príspevku na kompenzáciu výdavkov spojených 

s umiestnením detí v súkromných materských školách tým zákonných zástupcov, ktorí vyjadrili predbežný záujem o prijatie 

do MŠ Novohorská 1v období od 23.04. do 17.08.2018.  

Zároveň doplňuje návrh o kompenzáciu výdavkov spojených s umiestnením všetkých neprijatých  do materských škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača,  ktoré  budú  v mesiacoch október – december 2018 umiestnené 

v súkromných materských školách  a spĺňajú tieto kritériá: 

a) trvalý pobyt aspoň jedného zo zákonných zástupcov dieťaťa a dieťaťa MČ Bratislava-Rača, 

b) k 30.12.2018 dieťa dovŕši fyzický vek tri roky a ešte nedosiahlo školský vek, 

c) písomné potvrdenie súkromnej materskej školy o prijatí dieťaťa na pobyt v tomto predškolskom zariadení. 

2. žiada  

a) zverejnenie zdroja financií, z ktorých bude hradená kompenzácia pre zákonných zástupcov neprijatých detí do 

materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rača, ktoré spĺňajú uvedené kritéria prijatia 

a   

b) preverenie finančného  dopadu priznania finančného príspevku na kompenzáciu výdavkov spojených s umiestnením 

detí v súkromných materských školách pre MČ Bratislava-Rača.  

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

  

 

Komisia finančná                          

a majetková 

odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť priznanie finančného príspevku na kompenzáciu úhrady umiestnenia detí 

v súkromných materských školách za nasledovných podmienok: 

a) dieťa a aspoň jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa musí mať trvalý pobyt v MČ Bratislava-Rača, 

b) k 31.12.2018 dieťa dovŕši fyzický vek tri roky a k uvedenému dátumu ešte nedosiahne školský vek, 

c) predloženie písomného potvrdenia súkromnej materskej školy o prijatí dieťaťa na pobyt v tomto predškolskom 

zariadení, 

d) predloženie kópie rozhodnutia o neprijatí dieťaťa do niektorej z materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ 

Bratislava-Rača pre školský rok 2018-2019 (príspevok nebude limitovaný iba pre deti neumiestnené do MŠ 

Novohorská), 

e) príspevok bude vyplácaný do 30.06.2019, 

f) výška príspevku bude 60 € na 1 dieťa a mesiac. 

A 

 

 

 

  
Komisia  životného 

prostredia, výstavby, 

územného plánu              

a  dopravy    

Komisia sociálna a 

bytová      


