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1. Účel vydania zásad a rozsah platnosti

Tieto zásady sú  vydané za účelom stanovenia podmienok poskytovania mestského
štipendia pre študentov. Mestské štipendium  sa zriaďuje na podporu študentov
denného štúdia študujúcich na strednej alebo vysokej škole v Slovenskej republike i
v zahraničí a v mimoriadnych prípadoch (reprezentácia mesta a školy) žiakov
základných škôl a absolventov stredných škôl  za dosiahnuté vynikajúce študijné
výsledky a ktorí sú občanmi mesta Púchov za podmienok uvedených v týchto
zásadách.Mestské štipendium je nenárokovateľná finančná podpora.

2. Pojmy a skratky

MsÚ - mestský úrad
MsZ - mestské zastupiteľstvo

3. Popis činnosti

3.1. Mestské štipendium sa poskytne študentovi  spĺňajúcemu podmienky podľa
týchto zásad z objemu finančných prostriedkov, ktorý mesto na tento účel získa od
fyzických a právnických osôb.  Mestské štipendium sa poskytne maximálne do výšky
získaného objemu finančných prostriedkov, v prípade obmedzených  finančných
prostriedkov sa poskytne v primeranom rozsahu, prípadne sa neposkytne.

3.2. Študentovi, ktorý dosahuje  zvlášť výrazné výchovno - vyučovacie výsledky
alebo mimoriadne nadanému a talentovanému študentovi alebo študentovi, ktorého
počas štúdia postihla obzvlášť nepriaznivá sociálna situácia , môže byť poskytnuté
mestské štipendium. Za obzvlášť nepriaznivú sociálnu situáciu sa považuje
napríklad: úmrtie jedného či oboch rodičov, závažná choroba alebo úraz rodiča,
závažný úraz študenta, strata zamestnania u rodiča ...

3.3. Návrh na poskytnutie mestského štipendia môže podať :

3.3.1. primátor mesta

3.3.2. poslanci MsZ

3.3.3. riaditeľstvá základných, stredných, vysokých škôl

3.3.4. žiaci a študenti formou písomnej žiadosti,  u maloletých prostredníctvom
zákonného zástupcu
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3.4. Návrh alebo žiadosť na poskytnutie mestského štipendia sa podáva na MsÚ v
Púchove spravidla do konca júla kalendárneho roku. Súčasťou návrhu alebo žiadosti
je:      - výpis z registra trestov /s výnimkou maloletých osôb/

    -  vysvedčenie z ukončeného predchádzajúceho ročníka
    -   maturitné vysvedčenie
    -  u študenta vysokej školy doklad o prospechu a správaní
       študenta

3. 5.  Návrhy alebo žiadosti o  poskytnutie mestského štipendia musia obsahovať:

3.5.1. osobné údaje navrhovaného ( meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko )

3.5.2. názov školy, ktorú študent v príslušnom školskom roku navštevuje alebo  ktorú
bude navštevovať

3.5.3. ročník, ktorý navštevuje v čase podania návrhu

3.5.4. podrobné odôvodnenie  návrhu alebo žiadosti  na poskytnutie mestského
štipendia.

3.6. Návrhy a žiadosti na poskytnutie mestského štipendia posudzuje komisia
zložená zo zástupcov komisií MsZ a odborníkov, ktorú menuje primátor mesta. O
poskytnutí metského štipendia rozhodne komisia menovaná primátorom mesta
hlasovaním a o priznaní sa vyhotoví listina, opatrená pečiatkou mesta, ktorú
podpisuje primátor.

3. 7. Študent alebo zákonný zástupca vo forme písomného prehlásenia vydá súhlas
pre orgány mesta Púchov  pre zisťovanie osobných údajov o osobe žiaka /prospech
a správanie, osobná charakteristika/ u orgánov školy, s ohľadom na zákon o
ochrane osobných údajov.

3.8. Mestské štipendium sa poskytuje na základe žiadosti najdlhšie na obdobie  1
školského roku, opakovane sa o jeho priznanie môže žiadateľ uchádzať počas
štúdia maximálne 3 krát.

3.9. Priznanie mestského štipendia sa poskytuje aj v čase krátkodobej  pracovnej
neschopnosti študenta. V prípade dlhodobej pracovnej neschopnosti majúcej za
následok opakovanie alebo prerušenie ročníka, ďalej pri prerušení ročníka z vlastnej
vôle študenta, opakovaní ročníka pre neprospech študenta a pri zanechaní štúdia sa
poskytnuté mestské štipendium odníma, pričom mesto môže požadovať vrátenie
peňažných prostriedkov vynaložených na mestské štipendium.
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3.10. V prípade, že študent, zákonný zástupca alebo iná osoba uvedená v týchto
zásadách neoznámi zmenu skutočností, ktoré sú rozhodujúce pre priznanie
mestského štipendia alebo uvedie nepravdivé skutočnosti o osobe žiaka a jeho
osobných pomeroch, mestské štipendium  sa odníma a študent, zákonný zástupca ,
je povinný  ho v plnom rozsahu mestu vrátiť.

3.11. Spôsob výplaty mestského štipendia bude vo forme priamej úhrady nákladov
na ubytovanie alebo na stravovanie alebo na cestovné  alebo na iné materiálne
výdavky spojené so štúdiom na účet navštevovanej školy , školského internátu alebo
prepravcu.

4. SPOLOČNÉ  A  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

4.1. Kompletnú dokumentáciu o poskytnutí mestského štipendia vedie a archivuje
oddelenie školstva, kultúry, soc.vecí a športu MsÚ Púchov.

4.2. Zásady o podmienkach poskytovania mestského štipendia študentom stredných
a vysokých škôl nadobúdajú účinnosť dňom schválenia.

4.3. Zásady sú schválené uznesením MsZ č.  62/2007  zo dňa  30. 8. 2007.
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