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Zásady 
poskytovania jednorazového finančného príspevku pri nástupe dieťaťa 

na povinnú školskú dochádzku 

Čl. 1 
Základné ustanovenia 

1. Zásady upravujú podmienky a postup pri poskytovaní jednorazového finančného 
príspevku pri prvom nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku (ďalej len 
„príspevok"). 

2. Príspevok sa poskytuje obyvateľom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto spÍňajúcim 
podmienky podľa týchto zásad z finančných prostriedkov vyčlenených na tento účel 
z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská čast"') . 

3. Príspevok je jednorazová dávka, ktorou mestská časť prispieva na pokrytie výdavkov 
súvisiacich so zabezpečením nevyhnutných potrieb dieťaťa pri nástupe na povinnú 
školskú dochádzku. 

4. Za nevyhnutné potreby dieťaťa pri nástupe na povinnú školskú dochádzku podľa ods. 
3 tohto článku sa považujú najmä zošity, písacie potreby, učebnice , nevyhnutné 
individuálne pomôcky, ktoré priamo súvisia s vyučovaním dieťaťa v základnej škole, 
predplatný cestovný lístok (tzv. električenka). 

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

Čl. II 
Podmienky poskytovania príspevku 

1. Oprávnenou osobou je obyvateľ mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, a to: 

a) ktorýkoľvek z rodičov dieťaťa s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto, ktoré nastupuje na povinnú školskú dochádzku, 

b) rodič dieťaťa s trvalým pobytom v mestskej časti nastupujúceho na povinnú školskú 
dochádzku, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe 
právoplatného rozhodnutia súdu, 

c) fyzická osoba, ktorej bolo dieťa s trvalým pobytom v mestskej časti nastupujúce na 
povinnú školskú dochádzku zverené do starostlivosti, nahrádzajúcej starostlivosť 
rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu. 

2. V prípade, že súd zverí dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, 
príspevok sa vyplatí tomu z rodičov , ktorému sa vypláca prídavok a príplatok k prídavku 
na dieťa podľa osobitného predpisu, ak sa rodičia nedohodnú inak. 

Čl. III 
Výška a spôsob vyplácania príspevku 

1. Príspevok sa poskytuje oprávnenej osobe vo výške 50 Eur. 
2. Ak nastupujú na povinnú školskú dochádzku súčasne dve a viac detí, príspevok sa 

poskytuje na každé dieťa osobitne. 



3. Príspevok vyplatí mestská časť Bratislava-Staré Mesto oprávnenej osobe: 
a) bezhotovostným prevodom na účet oprávnenej osoby uvedenej v písomnej 
žiadosti alebo 
b) v hotovosti v pokladni miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
(ďalej len „miestny úrad"). 

4. Príspevok si môže oprávnená osoba, ktorá požiada o vyplatenie príspevku 
v hotovosti, vyzdvihnúť v pokladni miestneho úradu do 30 kalendárnych dní odo 
dňa doručenia oznámenia miestneho úradu o priznaní príspevku. 

6. V prípade neprevzatia príspevku do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia 
oznámenia miestneho úradu o priznaní príspevku, zaniká oprávnenej osobe nárok 
na jeho vyplatenie, ako aj možnosť oprávnenej osoby opakovane požiadať 
o príspevok. 

Čl. IV 
Postup pri poskytnutí príspevku 

1. Žiadateľ predloží do podateľne miestneho úradu, prípadne na oddelenie sociálnych 
vecí miestneho úradu, vyplnené tlač ivo - Žiadosť o poskytnutie jednorazového 
finančného príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku (ďalej len 
„žiadost"'), ktorá je zverejnená na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto www.staremesto.sk, alebo sa nachádza v tlačenej verzi i na oddelení 
sociálnych vecí miestneho úradu. 

2. Oprávnená osoba je povinná priložiť k písomnej žiadosti kópiu účtovných dokladov, 
nie starších ako 5 mesiacov, preukazujúcich vynaložené náklady na zabezpečenie 
nevyhnutných potrieb dieťaťa pri nástupe na povinnú školskú dochádzku minimálne 
vo výške požadovaného príspevku a ostatné doklady uvedené v prílohe žiadosti. 

3. Príspevok môže byť poskytnutý oprávnenej osobe, ktorá nemá záväzky a dlhy voči 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, resp. má dohodnutý splátkový kalendár na 
splatenie záväzkov a dlhov a tento dodržiava úhradou pravidelnými splátkami. 

4. Žiadateľ je oprávnený požiadať o poskytnutie príspevku v období od 2. septembra 
do 15. novembra príslušného kalendárneho roka, kedy dieťa nastúpilo na povinnú 
školskú dochádzku. 

Čl.V 
Záverečné ustanovenia 

Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 1. septembra 2018. ~-sl:t · ,,, á,,y- -v"! ' . 
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Schválené uznesením miestneho zastupiteľstva č. 78/2018 dňa 22. mája 2018. 


