
 

 

Obecný úrad Rovinka podľa § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dáva vyvesením na mieste 

v obci obvyklom na verejné pripomienkové konanie 

 

 

 

 

Návrh 

 

 

 

 

Všeobecne záväzného nariadenia obce Rovinka 

č. xxx/2022 

o poskytovaní nenávratného finančného príspevku  

na vzdelávanie detí v súkromných materských školách 

 

Dňom vyvesenia návrhu začína plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej môžu právnické 

a fyzické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme na adresu 

Obecného úradu Rovinka – Hlavná 350, 900 41 Rovinka, elektronicky – na adresu 

kacer@obecrovinka.sk alebo ústne do zápisnice počas úradných hodín obecného úradu, 

a to od 14. 06. 2022 do 24. 06. 2022. 

 

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, 

a to – doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky 

musí byť zrejmé, kto ju predkladá, inak k nej navrhovateľ nariadenia nemusí prihliadať. 

 

  

mailto:kacer@obecrovinka.sk
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Zverejnené pred schválením: 13. 06. 2022 

 

Zvesené pred schvaľovaním: 

 

Schválené: uznesením č. /2022 

 

Vyvesené po schválení:  

 

Nadobúda účinnosť: 



Všeobecne záväzné nariadenie obce Rovinka 

č. xxx/2022 

o poskytovaní nenávratného finančného príspevku  

na vzdelávanie detí v súkromných materských školách 

 

Obec Rovinka v súlade s § 4 ods. 3 písm. h) v spojení s § 6 ods. 1) zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva toto Všeobecne záväzné 

nariadenie (ďalej len „VZN“) v nasledovnom znení: 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Obec Rovinka (ďalej len „obec“) vydáva toto VZN za účelom zníženia počtu detí neprijatých 

do materskej školy a s cieľom pomôcť zákonným zástupcom pri umiestňovaní detí s trvalým 

pobytom v obci do súkromných materských škôl. 

 

 

Článok 2 

Predmet právnej úpravy 

 

1) Predmetom VZN je úprava postupu pri poskytovaní príspevku v obci na predprimárne 

vzdelávanie detí v súkromných materských školách. 

 

2) Toto VZN upravuje: 

a) cieľovú skupinu žiadateľov, 

b) podmienky poskytovania príspevku, 

c) postup pri rozhodovaní a poskytovaní príspevku. 

 

 

Článok 3 

Všeobecné ustanovenia 

 

1) Účelom je zníženie počtu detí neprijatých do materských škôl. 

 

2) Cieľom je pomôcť zákonným zástupcom pri umiestňovaní detí s trvalým pobytom v obci 

Rovinka do súkromných materských škôl. 

 

3) Poskytovanie príspevku nezabezpečí plnú úhradu nákladov za dieťa v súkromných 

materských školách. 

 

4) Príspevok je možné poskytovať počas obdobia 11 mesiacov v jednom školskom roku. 

 

5) Maximálny počet detí, v prospech ktorých bude poskytnutý príspevok na vzdelávanie 

v súkromných materských školách, bude určený vo verejnej výzve obce na podanie 

žiadostí o príspevok. 

 

6) Vydanie výzvy na podávanie žiadostí o príspevok schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce 

Rovinka. 

 



7) Výzvu podľa bodu 5) schvaľuje obecné zastupiteľstvo najneskôr v mesiaci jún pred 

začiatkom každého školského roka s možnosťou po pol roku vyhlásiť ďalšiu výzvu a obec 

ju zverejní na svojej webovej stránke do piatich pracovných dní od jej schválenia. 

 

 

Článok 4 

Cieľová skupina žiadateľov 

 

1) Cieľovou skupinou žiadateľov o príspevok na vzdelávanie detí v súkromných materských 

školách sú: 

a) rodiny s nezaopatrenými deťmi, 

b) osamelý zákonný zástupca s nezaopatrenými deťmi. 

 

2) Príspevok je určený na podporu predprimárneho vzdelávania detí predškolského veku, 

ktoré ku dňu nástupu do materskej školy dosiahli vek 3 rokov a nedosiahli vek 6 rokov. 

 

3) Príspevok môže byť poskytnutý aj v prípade súrodencov, a to v plnej výške na každé dieťa. 

 

 

Článok 5 

Podmienky poskytovania príspevku 

 

1) Oprávnenou osobou na poskytovanie príspevku je rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej 

je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. 

 

2) Ak je viac oprávnených osôb, ktorí spĺňajú podmienky na poskytnutie príspevku na to isté 

dieťa, príspevok sa poskytne len jednému z nich. Ak súd zveril dieťa do starostlivosti 

jednému z rodičov, oprávnenou osobou je rodič, ktorému je dieťa zverené. 

 

3) Pre poskytnutie príspevku je potrebné, aby oprávnená osoba v čase určenom na podanie 

žiadosti splnila nasledovné podmienky: 

a) podala žiadosť o poskytnutie príspevku, 

b) preukázala prostredníctvom rodného listu dieťaťa alebo kópiou rozhodnutia súdu 

o zverení dieťaťa do jej starostlivosti, že je oprávnenou osobou, 

c) trvalý pobyt dieťaťa a oprávnenej osoby v obci Rovinka – uprednostnia sa oprávnené 

osoby, ak majú trvalý pobyt obaja rodičia, 

d) dieťa nebolo prijaté do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rovinka 

z dôvodu nedostatku miest v materskej škole, čo oprávnená osoba (zástupca) preukáže 

rozhodnutím o neprijatí do materskej školy, 

e) preukázaný mesačný príjem oprávnenej osoby a spoločne posudzovaných osôb 

neprevyšuje sumu 600 € po zdanení na osobu a súčasne nie je poberateľom príspevku 

na dieťa s dlhodobo nepriaznivým stavom súvisiaceho s neprijatým dieťaťom. Pre 

zisťovanie príjmov zákonného zástupcu a spoločne posudzovaných osôb platia 

ustanovenia osobitného predpisu1, 

f) oprávnená osoba nemá finančné záväzky voči obci. 

 

4) Na poskytnutie príspevku nie je právny nárok. 

 

 
1 § 3 a § 4 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov 



5) Splnenie podmienok uvedených v bode 3) písm. c), e) a f) overí Obecný úrad Rovinka. 

 

6) Podmienky poskytnutia príspevku musí oprávnená osoba spĺňať výlučne v čase podania 

žiadosti oprávnenej osoby. 

 

 

Článok 6 

Výška príspevku 

 

1) Príspevok poskytnutý oprávnenej osobe na predprimárne vzdelávanie detí v súkromných 

materských školách je vo výške 100 €/dieťa/kalendárny mesiac. 

 

2) Príspevok je možné poskytovať oprávnenej osobe na úhradu nákladov na vzdelávanie 

a pobyt dieťaťa v súkromnej materskej škole za podmienky preukázania prijatia dieťaťa do 

súkromnej materskej školy a úhrady nákladov na vzdelávanie. 

 

3) Výška príspevku v danom mesiaci nesmie byť vyššia ako výška úhrady zaplatená 

oprávnenou osobou v prospech súkromnej materskej školy v danom mesiaci. 

 

 

Článok 7 

Postup pri rozhodovaní a poskytovaní príspevku 

 

1) Oprávnená osoba predloží žiadosť o poskytnutie príspevku na predpísanom tlačive na 

Obecný úrad Rovinka. Predpísané tlačivo zverejní Obecný úrad Rovinka na svojej 

webovej stránke najneskôr v čase zverejnenia výzvy podľa článku 3 bod 5). 

 

2) Oprávnená osoba, ktorá predloží žiadosť vyplnenú neúplne alebo žiadosť, ktorá nebude 

obsahovať všetky požadované prílohy, bude písomne vyzvaný na doplnenie žiadosti 

s uvedením nedostatkov, ktoré je potrebné odstrániť. Ak žiadosť nedoplní do 15 dní odo 

dňa doručenia výzvy na jej doplnenie, bude zamietnutá. 

 

3) V prípade, ak bude počet žiadostí spĺňajúcich podmienky na priznanie príspevku väčší 

ako stanovený v zmysle článku 3 bodu 5) a 6) VZN, budú uprednostnené oprávnené osoby 

so staršími deťmi (v poradí podľa dovŕšeného veku 5, 4 a 3 roky ku dňu nástupu do 

materskej školy), v rámci rovnakej vekovej kategórie dieťaťa uprednostnení 

predovšetkým osamelí zákonní zástupcovia a následne oprávnené osoby s nižšími 

príjmami. V prípade, ak nebude možné postupovať podľa predchádzajúcej vety, lebo 

údaje sú zhodné uprednostní sa žiadosť, ktorá bola doručená obci skôr. 

 

4) Po preskúmaní oprávnenosti žiadosti o poskytovanie príspevku a posúdeniu podľa bodu 

3) vydá starosta oprávnenej osobe do 90 dní odo dňa podania žiadosti alebo jej doplnenia 

podľa bodu 2), ktorej žiadosti bude vyhovené, oznámenie o súhlase na poskytnutie 

príspevku, proti ktorému nie je možný riadny opravný prostriedok. Ak tak neurobí, 

oprávnená osoba sa môže vydania rozhodnutia domáhať na súde2. 

 

5) Príspevok bude oprávnenej osobe, ktorej bolo doručené oznámenie o poskytnutí 

príspevku vyplácané mesačne formou prevodu na účet alebo v hotovosti cez pokladňu 

 
2 § 250t Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov 



obecného úradu na základe preukázania úhrady na predprimárne vzdelávanie dieťaťa 

v súkromnej materskej škole za príslušný mesiac. 

 

6) Ak obecný úrad zistí, že oprávnená osoba uviedla pri podávaní žiadosti nepravdivé údaje, 

vyradí žiadosť takejto oprávnenej osobe počas najbližších troch rokov od zistenia tejto 

skutočnosti z rozhodovania o poskytnutí príspevku a neposkytne príspevok takémuto 

príjemcovi počas najbližších troch rokov od zistenia tejto skutočnosti. 
 
 

Článok 8 

Spoločné a prechodné ustanovenia 

1) Na konanie podľa tohto nariadenia sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní3. 

 

2) Oznámenia podľa článku 7 bod 4) sa doručujú do vlastných rúk adresátovi alebo osobe, 

ktorá sa preukáže jeho splnomocnením na preberanie zásielok.  

 

 

Článok 9 

Záverečné ustanovenie 

 

1) Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Rovinka dňa xx. xx. 2022 

uznesením č. xxx/2022. 

 

2) VZN nadobúda účinnosť pätnástym (15.) dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej tabuli 

v obci. 

 

 

 

 Milan Kubeš 

 starosta obce Rovinka 

 
3 Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 


