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Obecné zastupiteľstvo v Polomke podľa § 4 ods. 3 písm. h), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)  

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 1 písm. 

i) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v záujme podpory vzdelávania 

v Obci Polomka vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie 

 

PRVÁ ČASŤ 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

§ 1 Účel a predmet 
 

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) sa ustanovuje postup a 

podmienky poskytovania finančného príspevku na podporu vzdelávania v základnej škole 

v Polomke, ktorá je rozpočtovou organizáciou Obce Polomka, v súlade s ustanovením § 4 

ods. 3 písm. h), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)  zákona č. 369/1990 Zb.    o obecnom 

zriadení  v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 1 písm. i) zákona č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

2. Finančný príspevok na podporu vzdelávania, ktorý sa vypláca oprávnenej osobe pri splnení 

podmienok pre poskytnutie tohto príspevku, poskytne Obec Polomka za účelom hmotnej 

podpory a pomoci pri výkone rodičovských práv a povinností na zabezpečenie školských 

potrieb a pomôcok. 

3. Finančný príspevok na podporu vzdelávania je nenávratná finančná pomoc, na jeho 

poskytnutie nevzniká právny nárok v zmysle všeobecne záväzných predpisov Slovenskej 

republiky. 

4. Finančný príspevok na podporu vzdelávania bude poskytnutý pri nástupe dieťaťa do 

základnej školy v Polomke, a to do prvého, druhého a tretieho ročníka. 

5. Finančný príspevok na podporu vzdelávania bude rozdelený na dve časti a bude vyplácaný 

na školský polrok, ak naň nestratí nárok a bude zúčtovaný do 15.12. bežného roka a do 15.06. 

bežného roka. 

 

§ 2 Podmienky poskytnutia finančného príspevku na podporu vzdelávania 

1. Oprávnenou osobou na poskytnutie príspevku podľa tohto nariadenia je: 

a) matka dieťaťa, ktorá má trvalý pobyt v Obci Polomka, 



b) otec dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt v Obci Polomka, v prípade ak matka dieťaťa zomrela 

alebo bolo po nej vyhlásené pátranie a dieťa bolo zverené do výchovy otca na základe 

právoplatného alebo vykonateľného rozhodnutia súdu, 

c) osoba s trvalým pobytom v Obci Polomka, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti 

nahrádzajúcej rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo príslušného orgánu 

podľa zákona o rodine. 

2. Ďalšie školopovinné deti prvého až tretieho ročníka navštevujúce školské zariadenie vyššie 

spomínaných oprávnených osôb nesmú mať neospravedlnené vyučovacie hodiny. 

3.  Oprávnené osoby majú splnené záväzky voči Obci Polomka po lehote ich splatnosti, a to 

minimálne 2 roky pred podaním žiadosti. 

4. Oprávnená osoba je povinná podať písomnú žiadosť, ktorej vzor tvorí prílohu tohto VZN 

a doručiť ju do podateľne obecného úradu. 

 

§ 3 Postup pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vzdelávania 

1. Oprávnená osoba podá písomnú žiadosť. K žiadosti je potrebné priložiť kópiu rodného listu 

dieťaťa, ako aj iné doklady na preukázanie skutočností podľa § 2 (napr. rozhodnutie súdu 

s doložkou právoplatnosti alebo vykonateľnosti). 

2. Na konanie o poskytnutie príspevku sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. 

3. Finančný príspevok na podporu vzdelávania poskytne Obec Polomka bezhotovostne                

na bankový účet oprávnenej osoby, prípadne v hotovosti po predložení dokladov o zakúpení 

školských potrieb a pomôcok. 

4. Výška finančného príspevku na podporu vzdelávania na jedno dieťa je do 300,- €. Príspevok 

je splatný do 30 dní od podania žiadosti, ak boli splnené všetky podmienky. 

5. Finančný príspevok na podporu vzdelávania musí byť zúčtovaný fotokópiami účtovných 

dokladov a dokladov o úhrade preukazujúcich účel poskytnutia – zakúpenie školských potrieb 

a pomôcok. 

 

DRUHÁ ČASŤ 

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa 18.04.2019 na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva uznesením č. 35/2019-OZ a nadobúda účinnosť dňa 03.05.2019. 



Príloha č. 1 

ŽIADOSŤ 

o poskytnutie finančného príspevku na podporu vzdelávania v zmysle VZN č. 65/2019 

A. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI 

Meno a priezvisko oprávnenej osoby  

Meno a priezvisko dieťaťa  

Trvalé bydlisko  
(ulica, číslo, obec, PSČ) 

 

Kontakt 
Telefón  

E-mail  

Bankové 
spojenie 

Číslo účtu v tvare IBAN  

 

B. ČESTNÉ PREHLÁSENIE 

 1. Čestne prehlasujem, že dolu podpísaný žiadateľ v čase podania žiadosti: 

 a) nemám  nevysporiadané záväzky voči Obci Polomka 

 b) školopovinné deti nemajú neospravedlnené vyučovacie hodiny. 

 2. Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú pravdivé. 

Toto čestné prehlásenie som vykonal(a) dobrovoľne a s plnou zodpovednosťou pre potreby Obce Polomka               

za účelom predloženia žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na vzdelávanie. Zároveň prehlasujem, že som si 

vedomý(á) dôsledkov, ktoré by vyplynuli z nepravdivých údajov v tomto čestnom prehlásení. 

C. VYHLÁSENIE 

V zmysle zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním a 
použitím uvedených údajov pre potreby Obce Polomka za účelom evidencie žiadosti o poskytnutie 

finančných príspevkov z rozpočtu Obce Polomka na dobu 2 rokov od podania žiadosti. 

V Polomke, dňa ........................ Podpis žiadateľa  

D. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

Povinné prílohy 
Fotokópia rodného listu dieťaťa (detí)  
Potvrdenie o návšteve školy 

 


