
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
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ZÁSADY 

o poskytovaní finančného príspevku mnohodetným rodinám 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 
1. Zásady poskytovania finančného príspevku mnohodetným rodinám (ďalej len 

„zásady") upravujú podmienky a postup pri poskytovaní finančného príspevku 
mnohodetným rodinám (ďalej len ,,finančný príspevok") v mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská čast"'). 

2. Príspevok je dobrovoľným príspevkom mestskej časti, na ktorý nie je právny 
nárok. 

Čl. II 
Podmienky poskytovania finančného príspevku 

1. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto môže poskytnúť finančný príspevok rodine 
s najmenej štyrmi nezaopatrenými deťmi (ďalej len „mnohodetná rodina"), 
s trvalým pobytom na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a na základe 
žiadosti zákonného zástupcu detí, ktorý sa o deti osobne stará (ďalej len 
„oprávnená osoba") . 

2. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto poskytuje finančný príspevok do výšky 
vyčlenených finančných prostriedkov na príslušný rozpočtový rok. 

3. Finančný príspevok je možné mnohodetnej rodine poskytnúť jedenkrát 
v príslušnom kalendárnom roku. Suma finančného príspevku v kalendárnom 
roku môže byť poskytnutá maximálne do výšky 100 eur na dieťa. 

4. Finančný príspevok sa poskytuje výlučne na platby realizované vždy 
po 1. januári príslušného kalendárneho roka. 

5. Finančný príspevok nie je možné poskytnúť, ak sa nezaopatrenému dieťaťu 
poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately, alebo v špeciálnom výchovnom zariadení z dôvodu výkonu rozhodnutia 
súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, neodkladného opatrenia alebo 
rozhodnutia o uložení ochrannej výchovy alebo výchovného opatren ia, alebo ak 
je nezaopatrené dieťa vo výkone väzby alebo je vo výkone trestu odňatia 
slobody. 

Čl. III. 
Účel poskytovania finančného príspevku 

1. Finančný príspevok možno poskytnúť za príslušný kalendárny rok na preplatenie 
nákladov spojených s navštevovaním: 

a) základnej umeleckej školy (akceptujú sa platby za návštevu základnej umeleckej 
školy, úhrady výdavkov spojených so štúdiom ako sú sústredenia a súťaže 
a podobne, ak je preukázané, že dieťa navštevuje základnú umeleckú školu) , 



b) jazykového vzdelávania (akceptujú sa platby za návštevu jazykového 
vzdelávania, platby za jazykové učebnice , ak je preukázané, že dieťa navštevuje 
jazykové vzdelávanie), 

c) záujmovej činnosti v centrách voľného času , v športových kluboch , 
telovýchovných jednotách, v záujmových krúžkoch , skautingu a podobne 
(akceptujú sa platby za návštevu/absolvovanie aktivity, nákup 
pomôcok/športových potrieb, výdavky spojené so sústredením alebo súťažami 
ak je preukázané, že d ieťa navštevuje centrá voľného času, športové kluby, 
telovýchovné jednoty, záujmové krúžky a podobne), 

d) náklady na návštevu jazykového vzdelávania v materskej škole, návštevu divadla 
s materskou školou, základnou školou alebo strednou školou, plavecké kurzy. 

2. Finančný príspevok možno poskytnúť za príslušný kalendárny rok na preplatenie 
poplatku za účasť: 

a) na výlete a škole v prírode organizovanej materskou školou, základnou školou 
alebo strednou školou, 

b) na súťaži alebo sústredení organizovanom materskou školou, základnou školou 
alebo strednou školou, 

c) na organizovanom výlete (inou organizáciou ako v bode 1 ), pobyte alebo 
dennom tábore na území Slovenskej republiky 

3. Vylučuje sa poskytovanie finančného príspevku na úhrady za stravu/jedáleň , 

oblečenie a obuv, nákup školských pomôcok a potrieb, rôzne členské poplatky, 
poplatky nadáciám, fondom, športovým klubom, telovýchovným jednotám, 
úhrady za prípravné kurzy na vysokú školu , príspevky na rodičovské združenia, 
na školské kluby a podobne. 

Čl.IV 
Konanie o poskytnutí finančného príspevku 

1. Konanie o poskytnutí finančného príspevku sa začína podaním vyplneného 
tlačiva Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku mnohodetným rodinám (ďa lej 
len „žiadost"'), ktoré je zverejnené na webovej stránke www.staremesto.sk, alebo 
je k dispozícii na oddelení sociálnych vecí. 

2. Oprávnená osoba je povinná priložiť k písomnej žiadosti všetky doklady 
preukazujúce oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia finančného príspevku 
tak, ako je uvedené v poučení žiadosti. 

3. Preukázateľnosť poskytnutia finančného príspevku sa dokladuje 
a) na základe platieb spojených s návštevou základnej umeleckej školy, 

jazykového vzdelávania, záujmovej činnosti v centrách voľného času, 

v športových kluboch , telovýchovných jednotách a podobne, ktoré sú 
súčasťou žiadosti o preplatenie nákladov a z ktorých je zrejmé, za ktoré 
dieťa , v akej sume, na akú aktivitu a v ktorý deň bola uhradená platba 
alebo 

b) na základe potvrdení zo základnej umeleckej školy, jazykového 
vzdelávania, záujmovej činnosti v centrách voľného času , v športových 
kluboch , telovýchovných jednotách a podobne, že dieťa navštevuje ich 
organizáciu/krúžok . a predmetný nákup/prenájom alebo účasť 

na súťaži/sústredení boli nevyhnutné pre danú činnosť/aktiv itu . 



4. Oprávnená osoba predkladá originál účtovných dokladov preukazujúcich, 
za ktoré dieťa, za akú aktivitu, v akej sume bola uhradená platba a dátum platby. 
V prípade príjmových dokladov musí byť aj pečiatka organizácie. Účtovný 
doklad, do ktorého budú vpisované údaje ručne alebo nebude vyplnený niektorý 
údaj, nebude akceptovaný. 

5. Žiadosť je možné podať do 15.októbra príslušného kalendárneho roka. 
V prípade zasielania poštou, rozhoduje pečiatka na obálke. Žiadosti doručené 
po lehote uvedenej v predchádzajúcej vete nebudú posudzované. Neúplné 
žiadosti budú automaticky vyradené. 

6. O poskytnutí finančného príspevku rozhoduje vedúci oddelenia sociálnych vecí. 
7. Rozhodnutie o poskytnutí finančného príspevku je platné do 31 . decembra 

príslušného kalendárneho roka . 
8. Finančný príspevok môže byť poskytnutý len žiadatel'ovi, ktorý nemá záväzky 

a dlhy voči mestskej časti , resp. má dohodnutý splátkový kalendár na splatenie 
záväzkov a dlhov a tento dodržiava pravidelnými splátkami. 

Čl. v 
Záverečné ustanovenia 

Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 1. apríla 2017. 

gr.Ra~čík 
starosta mestskej časti 

Schválené uznesením miestneho zastupiteľstva č. 23/2017 z 28. marca 2017. 


