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1. Návrh stanoviska: 

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 mestskej časti Bratislava-

Rača, 

b) k 31.12.2019 vrátane 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 predbežného záujmu o MŠ Novohorská 1 potvrdeného pečiatkou podateľne 

Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača k dátumu najneskôr 20.08.2019, 

e) príspevok bude vyplácaný v období od 01.10.2019 do 31.12.2019 a žiadateľovi nevzniká na jeho 

vyplatenie žiadny právny nárok, 

f) výška príspevku bude 55 Eur na 1 dieťa a mesiac. 

 

2. Dôvodová správa 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rača dňa 18.09.2018 na svojom zasadnutí schválilo uznesením 

č. UZN 469/18/09/18/P priznanie finančného príspevku na kompenzáciu úhrady umiestnenia detí v súkromných 

predškolských zariadeniach z dôvodu oddialenia termínu sprevádzkovania Materskej školy Novohorská 1 na 

obdobie od 01.10.2018 do 30.06.2019.   

 

Rekonštrukcia budovy budúcej materskej školy na Novohorskej ulici pokračuje po vynútenej prestávke z dôvodu 

druhotnej platobnej neschopnosti pôvodne vysúťaženej firmy cca od februára 2019. Predpokladané ukončenie 

stavebných prác je v jesenných mesiacoch roku 2019, resp. ku koncu kalendárneho roku 2019. 

Mestská časť Bratislava-Rača má aj naďalej snahu riešiť situáciu mladých rodín v Rači spôsobenú neskorším 

sprevádzkovaním MŠ Novohorská 1. Po termíne 30.06.2019 zanikla doterajším žiadateľom možnosť poberať 

nenávratný finančný príspevok  na pobyt dieťaťa v súkromnej materskej škole a MŠ Novohorská 1 ešte nebude 

pripravená na začatie prevádzky k septembru 2019, čo nebolo ani plánované. 

K dátumu konania zasadnutia komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a vinohradníctva 

v auguste 2019 eviduje Školský úrad viacero podnetov od občanov v ktorých žiadajú odsúhlasenie ďalšieho 

nenávratného finančného príspevku na kompenzáciu úhrady umiestnenia detí v súkromných materských školách 

z dôvodu oddialenia termínu sprevádzkovania Materskej školy Novohorská 1. Ich podnety boli zdôvodňované 

vynakladaním vysokých finančných nákladov na pobyt ich detí v súkromných škôlkach. Na základe tejto 

skutočnosti predkladáme k uváženiu a prípadnému schváleniu ďalšie podobné priznanie nenávratného príspevku, 

ako bolo v 1. polovici roku 2019, za splnenia určitých podmienok, ktoré nie sú zhodné s predošlými.  

Nenávratný finančný príspevok na kompenzáciu úhrady umiestnenia detí v súkromných materských školách by 

mohol byť priznaný žiadateľom, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky: 

 

1. žiadatelia vyplnili a odovzdali na podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača riadne 

vyplnené tlačivo Predbežného záujmu o MŠ Novohorská v období od 01.03.2019 do 20.08.2019 

vrátane, 

2. žiadateľ (zákonný zástupca) a dieťa majú trvalé bydlisko v MČ Bratislava-Rača,  

3. dieťa, ktoré by malo byť prijaté do MŠ Novohorská dovŕši vek 3 roky najneskôr k 31.12.2019, 

4. zákonný zástupca dieťaťa predloží písomné potvrdenie súkromnej materskej školy o prijatí dieťaťa na 

pobyt v tomto predškolskom zariadení, 

5. príspevok bude vyplácaný v období od 01.10.2019 najneskôr do 31.12.2019, a žiadateľovi nevzniká na 

jeho vyplatenie žiadny právny nárok. 

 

Počet tlačív vyjadrujúcich predbežný záujem o umiestnenie dieťaťa v Materskej škole Novohorská 1 v školskom 

roku 2019/2020, ktoré zaevidovala podateľňa MsÚ k termínu 20.08.2019, je 135, z toho je 97 detí s dosiahnutým 

vekom 3 roky do 31.12.2019 a s trvalým pobytom v MČ Rača. Nenávratný mesačný príspevok navrhujeme vo 

výške 55,00 €/mesiac. V prípade, že by si uplatnili všetci žiadatelia nárok na tento príspevok, z rozpočtu 

mestskej časti by sa na tento účel investovalo v období od 01.10.2019 - 31.12.2019 celkom 16.005,00 €.  

Možnosť pokračovania vyplácania finančného príspevku musí byť zahrnutá v rozpočte mestskej časti na rok 

2019 a schválená Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Rača. 

 

Rozpočtové krytie: 

Zdroj FK EK Akcia 

41 0111 642014 09 01 

V rozpočtovej položke je v súčasnosti 17.220,00 Eur, ktoré je možné použiť na tento účel.  
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Žiadatelia sa budú môcť o príspevok uchádzať vyplnením a odovzdaním žiadosti, ktorá  bude k dispozícii na 

prvom kontakte miestneho úradu, alebo  ho bude možné stiahnuť na www.raca.sk, presne tak, ako to bolo 

v predchádzajúcom období. 

 

Stanovisko Komisie školskej, kultúrnej, športovej a pre podporu podnikania a vinohradníctva zo dňa 

27.08.2019: 

Komisia školská, kultúrna, športová a pre podporu podnikania a vinohradníctva odporúča MZ MČ Bratislava-

Rača schváliť predložený návrh na priznanie ďalšieho nenávratného finančného príspevku a kompenzáciu 

výdavkov spojených s umiestnením detí v súkromných materských školách tým zákonným zástupcom, ktorí 

vyjadrili predbežný záujem o prijatie do MŠ Novohorská 1 v období od 01.03.2019 do 20.08.2019. 

 

 

 

 

3. 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 01.10.2019 nenávratný finančný príspevok na kompenzáciu úhrady umiestnenia 

detí v súkromných materských školách vo výške 55,- Eur/dieťa a mesiac za dodržania týchto podmienok: 

a) zaevidovaný predbežný záujem o MŠ Novohorská 1 v podateľni Miestneho úradu mestskej časti 

Bratislava-Rača do termínu 20.08.2019 vrátane, 

b) dieťa a aspoň jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa musí mať trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-

Rača, 

c) k 31.12.2019 vrátane dieťa dovŕši fyzický vek tri roky a k uvedenému dátumu ešte nedosiahne školský 

vek, 

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

predškolskom zariadení. 

Príspevok bude vyplácaný v období od 01.10.2019 do 31.12.2019, a žiadateľovi nevzniká na jeho vyplatenie 

žiadny právny nárok. 

 

Dňom sprevádzkovania MŠ Novohorská 1 v skoršom termíne, ako 31.12.2019, nárok na vyplácanie 

príspevku zaniká. 

 

 

 

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:      ...................................................................................... 

 

http://www.raca.sk/
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Trvalé bydlisko, PSČ:    ...................................................................................... 

 

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

 

Telefón:      ...................................................................................... 

 

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

 

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

 

Číslo účtu (IBAN),    

na ktorý sa nenávratný príspevok poukáže:   ...................................................................................... 

 

 

2.  Potvrdenie súkromnej materskej školy : 

 

Názov a adresa 

súkromného predškolského zariadenia:  ...................................................................................... 

 

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

 

dátum narodenia dieťaťa:    ...................................................................................... 

 

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 tlačiva predbežného záujmu o MŠ Novohorská 1 potvrdená pečiatkou 

podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rača k dátumu najneskôr 20.08.2019. 

 

  

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 sprevádzkovaním MŠ Novohorská 1. 

 

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

Beriem na vedomie, že dňom sprevádzkovania MŠ Novohorská 1 v skoršom termíne ako 31.12.2019, nárok na 

vyplácanie príspevku zaniká. 

 

 

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


