VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
číslo 2 / 2021
z 27. apríla 2021
o poskytovaní finančného príspevku
rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom a mnohodetným rodinám
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice, v súlade s § 6 ods. 1
zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení:
§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje účel, podmienky a postup
pri poskytovaní finančného príspevku rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom
a mnohodetným rodinám (ďalej len „finančný príspevok“) z rozpočtu mestskej časti BratislavaPodunajské Biskupice (ďalej len „mestská časť“).
2. Mnohodetná rodina je pre účely tohto nariadenia rodina s tromi a viac nezaopatrenými deťmi.
3. Zdravotne znevýhodnené dieťa je pre účely tohto nariadenia nezaopatrené dieťa s preukazom
ťažko zdravotne postihnutej osoby, resp. s rozhodnutím o ťažkom zdravotnom postihnutí,
ktorému nie je mu poskytovaná celoročná pobytová sociálna služba (ďalej len „dieťa s ŤZP“).
4. Finančný príspevok je dobrovoľným príspevkom mestskej časti poskytovaným z rozpočtu
mestskej časti, na ktorý nie je právny nárok.
5. Finančný príspevok je možné poskytnúť maximálne do výšky vyčlenených finančných
prostriedkov v rozpočtovej položke na príslušný rok.
§2
Účel poskytnutia príspevku
1. Finančný príspevok možno poskytnúť za príslušný školský rok na preplatenie
a) nákladov spojených s navštevovaním:
1. základnej umeleckej školy,
2. jazykového vzdelávania,
3. záujmovej činnosti v centrách voľného času, v športových kluboch, telovýchovných
jednotách, v záujmových krúžkoch, skautingu a podobne,
b) poplatku za účasť na
1. kultúrnom podujatí, na výlete a škole v prírode zabezpečovanej materskou školou,
základnou školou, špeciálnou školou, strednou školou,
2. súťaži alebo sústredení, plaveckom alebo lyžiarskom kurze,
3. organizovanom pobyte alebo tábore,
c) základného predplatného cestovného lístka na MHD Bratislava, pásmo 100 +101.
§3
Oprávnená osoba
Finančný príspevok podľa tohto nariadenia sa môže poskytnúť
a) rodine s najmenej tromi nezaopatrenými deťmi. Oprávnenou osobou je zákonný zástupca
dieťaťa, ktorý má, rovnako ako nezaopatrené dieťa, na ktoré sa finančný príspevok žiada,
trvalý pobyt na území mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice minimálne 3 roky pred
podaním žiadosti,
b) rodine s nezaopatrenými dieťaťom s ŤZP. Oprávnenou osobou je zákonný zástupca dieťaťa,
ktorý má, rovnako ako nezaopatrené dieťa s ŤZP, na ktoré sa finančný príspevok žiada, trvalý

pobyt na území mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice minimálne 3 roky
pred podaním žiadosti.
§4
Postup pri poskytovaní finančného príspevku
1. Konanie o poskytnutí finančného príspevku sa začína podaním vyplneného tlačiva Žiadosť
o poskytnutie finančného príspevku rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom
a mnohodetným rodinám (ďalej len „žiadosť“), ktoré je zverejnené na webovej stránke
www.biskupice.sk, alebo je k dispozícii na oddelení sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej
politiky.
2. Oprávnená osoba je povinná priložiť k písomnej žiadosti všetky doklady preukazujúce
oprávnenosť poskytnutia finančného príspevku najmä
a) k nahliadnutiu fotokópie rodných listov, resp. právoplatné rozhodnutie o zverení dieťaťa
do náhradnej rodinnej starostlivosti,
b) k nahliadnutiu preukaz ŤZP, resp. rozhodnutie ÚPSVR SR o ŤZP,
c) potvrdenie ÚPSVR SR o poberaní prídavku na deti,
d) fotokópie účtovných dokladov (označené príslušným poradovým číslom): najmä faktúry,
výpisy z bankových účtov, príjmové a výdavkové pokladničné doklady (riadne vyplnené
a opatrené predpísanými podpismi a pečiatkami), bločky a pod.
3. Žiadosť sa podáva v období od 1. júna do 30. septembra príslušného kalendárneho roka na odd.
sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky alebo v podateľni miestneho úradu. Žiadosti
doručené po lehote uvedenej v predchádzajúcej vete nebudú posudzované. Neúplné žiadosti budú
automaticky vyradené.
4. Finančný príspevok sa poskytuje výlučne na platby realizované v príslušnom školskom roku.
5. Oddelenie sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky žiadosť spracuje, posúdi a pripraví
návrh stanoviska starostovi mestskej časti.
6. O poskytnutí finančného príspevku rozhoduje na návrh oddelenia sociálnych vecí, zdravotníctva
a bytovej politiky starosta mestskej časti.
7. Finančný príspevok môže byť poskytnutý len žiadateľovi, ktorý nemá záväzky a dlhy voči
mestskej časti, resp. má dohodnutý splátkový kalendár na splatenie záväzkov a dlhov a tento
dodržiava pravidelnými splátkami.
§5
Výška a výplata príspevku
1. Suma finančného príspevku v školskom roku môže byť poskytnutá maximálne do výšky 50 eur
na dieťa. Finančný príspevok je možné poskytnúť jedenkrát v príslušnom školskom roku.
2. Príspevok je možné vyplatiť oprávnenej osobe
a) v hotovosti v pokladni mestskej časti počas úradných hodín,
b) na bankový účet žiadateľa.
3. V prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých bude rokovať komisia pre sociálne veci
a zdravotníctvo, je možné poskytnúť príspevok aj vo vyššej sume.
§6
Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. júna 2021.

Mgr. Zoltán Pék, v.r.
starosta mestskej časti
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