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VZN o poskytovaní sociálnych štipendií
z rozpočtu mesta Gbely

Mesto Gbely podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p., vydáva všeobecne záväzné nariadenie mesto Gbely o poskytovaní
sociálnych štipendií z rozpočtu mesta Gbely.
§1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Gbely (ďalej len „VZN“) upravuje spôsob a
podmienky poskytovania sociálnych štipendií z rozpočtu mesta Gbely určené študentom
stredných a vysokých škôl, ktorí majú trvalý pobyt na území mesta Gbely a ktorí študujú na
stredných alebo vysokých školách.
§2
Účel poskytnutia sociálneho štipendia
(1) Účelom poskytovania sociálneho štipendia je podpora mladých ľudí v ich ďalšom
vzdelávaní a rozvoji ich talentu. Štipendium je určené na čiastočnú úhradu nákladov
súvisiacich s ďalším vzdelávaním.
(2) Finančné prostriedky určené na sociálne štipendia sa vytvárajú v procese hospodárenia z
vlastných príjmov mesta.
(3) Celkovú výšku finančných prostriedkov na sociálne štipendia v danom roku schvaľuje
Mestské zastupiteľstvo v Gbeloch v rámci rozpočtu mesta.
(4) Súčasťou príjmov na poskytnutie sociálnych štipendií môžu byť aj peňažné dary fyzických
osôb a právnických osôb, ktoré sú na tento účel výhradne určené.
(5) Poskytnutie sociálneho štipendia nesmie zvyšovať dlh mesta.
(6) Na poskytnutie štipendia nie je právny nárok.
§3
Žiadateľ o štipendium
(1) Žiadateľom o štipendium je bezúhonná fyzická osoba – študent strednej alebo vysokej
školy, vo veku 15 – 26 rokov, ktorý ku dňu podania žiadosti nedosiahol fyzický vek 26
rokov, má trvalý pobyt v meste, dosiahol v predchádzajúcom školskom roku priemerný
študijný prospech do 2,0 alebo ktorý dosiahol mimoriadne úspechy v celoštátnych kolách

súťaží, predmetových olympiádach alebo medzinárodné úspechy v rôznych súťažiach. Ak
študent v čase podania žiadosti nedovŕšil 18 rokov veku, musí byť zastúpený zákonným
zástupcom.
(2) Nárok na sociálne štipendium má študent, ktorý je:
a) osobou žijúcou v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške
800,00 €,
b) osobou, ktorá je sirotou a prišla o jedného alebo obidvoch rodičov,
c) osobou žijúcou v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške
1.200 €, ak
1. členom tejto domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,
2. ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom.
§4
Žiadosť o sociálne štipendium
(1) Žiadosť o štipendium podáva žiadateľ, resp. jeho zákonný zástupca na Mestský úrad v
Gbeloch.
(2) Žiadosť o musí obsahovať:
1. identifikáciu žiadateľa, resp. aj zákonného zástupcu,
2. potvrdenie o návšteve školy, dosiahnutých študijných výsledkoch ako aj o výsledkoch
mimoškolskej odbornej činnosti (žiak 1.ročníka strednej školy predkladá vysvedčenie
z 9.ročníka základnej školy),
3. preukázanie mesačného príjmu domácnosti (potvrdenie zamestnávateľa zákonného
zástupcu, resp. rodičov žiadateľa o výške príjmu
4. , alebo potvrdenie z úradu práce o poberaní dávok v hmotnej núdzi, alebo zo sociálnej
poisťovne o poberaní dávky v nezamestnanosti),
5. čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
6. súhlas so spracovaním osobných údajov,
7. informáciu o tom, či žiadateľ v posledných dvoch školských rokoch získal inú formu
podpory od mesta, a ak áno, v akej výške a na aký účel.
(3) Štipendium možno poskytnúť len žiadateľovi, ktorý má ku dňu podpísania Zmluvy
vysporiadané všetky záväzky voči mestu. Táto podmienka sa vzťahuje aj na zákonných
zástupcov žiadateľa, pokiaľ žijú v spoločnej domácnosti
(4) Žiadosť o štipendium sa prekladá v lehote najneskôr do 30.septembra príslušného roka.
V roku 2017 sa žiadosť predkladá v termíne do 30. októbra 2017.

§5
Schvaľovanie sociálneho štipendia
(1) MsÚ v Gbeloch vykoná kontrolu žiadosti podľa § 4 ods. 2 tohto nariadenia. V prípade, že
chýba niektorý z podkladov uvedených v § 4 ods. 2 tohto nariadenia, MsÚ vráti žiadosť
žiadateľovi na doplnenie. Ak v stanovenej lehote podklady nedoplní, žiadosť sa vyradí z
posudzovania. Kompletná žiadosť sa predloží na posúdenie Komisii MsZ pre sociálne a
zdravotné veci.
(2) Poskytnutie štipendia schvaľuje primátor mesta na základe odporučenia členov Komisie
pre sociálne a zdravotné veci. Výška štipendia je max. 30,- €/mesiac.
(4) Pri rozhodovaní podľa ods. 2 primátor mesta prihliada aj na finančnú náročnosť študijného
odboru žiadateľa.
(5) Žiadatelia sú o vybavení svojej žiadosti informovaní do 30 dní odo dňa rozhodnutia
primátora mesta o schválení sociálneho štipendia.
§6
Zmluva
(1) V prípade schválenia štipendia zodpovedný pracovník mesta Gbely bezodkladne vyhotoví
so žiadateľom, resp. s jeho zákonným zástupcom Zmluvu o poskytnutí sociálneho štipendia
(ďalej len „Zmluva“).
(2) Za vypracovanie zmlúv a ich evidenciu zodpovedá MsÚ.
§7
Podmienky poskytovania finančného príspevku
(1) Štipendium sa poskytuje bankovým prevodom na účet žiadateľa, resp. jeho zákonného
zástupcu, alebo bude vyplatené v pokladni MsÚ Gbely.
(2) Žiadateľ je povinný zúčtovať poskytnuté štipendium.
(3) Zúčtovanie štipendia predloží žiadateľ na mestský úrad najneskôr do 15.decembra
príslušného roka.
(4) Žiadateľ je povinný nakladať s poskytnutými finančnými prostriedkami hospodárne a
účelne v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve podľa § 6 tohto nariadenia.
§8
Vrátenie finančného príspevku
(1) Žiadateľ je povinný štipendium vrátiť na účet Mesta v prípade, ak:
a) použije štipendium na iný účel, ako bol určený v Zmluve,
b) poruší všeobecne záväzný právny predpis, vrátane nariadení mesta,
c) predčasne ukončí štúdium.

(2) O odňatí štipendia rozhoduje primátor mesta.
§9
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
(1) Primátor mesta na základe odporučenia Komisie MsZ pre sociálne a zdravotné veci môže
v prípadoch hodných osobitného zreteľa rozhodnúť o upustení od podmienky priemerného
študijného prospechu do 2,0 podľa § 3 tohto nariadenia.
(2) Toto nariadenie bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. ..../2017 dňa ...........
a účinnosť nadobúda dňom ...............2017.

V Gbeloch, dňa........

Ing. Jozef H a z l i n g e r
primátor mesta Gbely

Prílohy:
Žiadosť o poskytnutie sociálneho štipendia z rozpočtu mesta Gbely

