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1. NÁVRH UZNESENIA
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní

A. s ch v a ľ u je
Všeobecne záväzného nariadenia č. xx/2022 o výške a spôsobe platby príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je
mestská časť Bratislava- Vajnory

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY
Miestna rada po prerokovaní
odporúča
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať a schváliť Všeobecne záväzného nariadenia č. xx/2022
o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava- Vajnory
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3. DÔVODOVÁ SPRÁVA
V predkladanom návrhu všeobecne záväzného nariadenia navrhujeme zmeniť výšku
príspevku na režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni nasledovne:
a) za dieťa v MŠ (od 2 do 6 rokov) 7 €/mesiac
b) za žiaka základnej školy (od 6 do 11 rokov) 7 €/mesiac
c) za žiaka základnej školy (od11 do 15 rokov) 7 €/mesiac
a zároveň upraviť:
„Príspevok na prípravu a výrobu jedla v školskej jedálni je zložený z príspevkov, ktoré uhrádza
zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka a zo štátnej dotácie na podporu stravovacích návykov detí v
poslednom ročníku materskej školy a žiakov základnej školy (už len pre deti v hmotnej núdzi
a tie, ktorých rodičia si neuplatňujú zvýšený daňový bonus)

Návrhu všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke
úradu v termíne od 14. júna 2022 do 30. júna 2022
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Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava - Vajnory
č. xx/2022
zo dňa 30. júna 2022
o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je
mestská časť Bratislava- Vajnory
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory (ďalej len „mestská časť“)
podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave v znení neskorších predpisov, podľa článku 18 ods. 4 písm. a) Štatútu hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy a v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 28, § 114, § 140 a
§ 141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení:
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len ,,nariadenie") určuje
a) výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt jedného dieťaťa
v materskej škole,
b) výšku mesačného príspevku na činnosť školského klubu detí za jedného žiaka,
c) výšku príspevku na jedno dieťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na nákup
potravín v zariadeniach školského stravovania.
Čl. 2
Predmet príspevku
(1) Zákonný zástupca, ktorý má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť prispieva:
a) na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v materských školách okrem materských škôl
pri zdravotníckych zariadeniach,
b) na čiastočnú úhradu za pobyt v školskom klube detí,
c) na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni a výdajnej
školskej jedálni.
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Čl. 3
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov
za pobyt v materskej škole
(1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestskou časťou prispieva zákonný zástupca
na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou vo výške
28 % z aktuálnej sumy životného minima na nezaopatrené dieťa mesačne, stanovenej
opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave
súm životného minima.
(2) Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestskou časťou prispieva zákonný zástupca
vždy najmenej za celý kalendárny mesiac bez ohľadu na dĺžku pobytu dieťaťa
v materskej škole v danom mesiaci1.
(3) Počas obmedzenej prevádzky počas letných prázdnin prispieva zákonný zástupca na
čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa, vrátane
predškolákov, sumou vo výške 38 % z aktuálnej sumy životného minima na nezaopatrené
dieťa mesačne, stanovenej opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky o úprave súm životného minima.
Čl. 4
Oslobodenie od uhrádzania príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
za pobyt v materskej škole
(1) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi2,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
(2) Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom,
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola
prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo iným
závažnými dôvodmi; v tomto prípade uhrádza zákonný zástupca pomernú časť
určeného príspevku.
Čl. 5
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov
za pobyt v školskom klube detí
(1) Za pobyt dieťaťa v školskom klube detí prispieva zákonný zástupca na čiastočnú
úhradu výdavkov školského klubu detí mesačne na jedno dieťa sumou vo výške 23 %
z aktuálnej sumy životného minima na nezaopatrené dieťa mesačne stanovenej
opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave
súm životného minima1.

§5 ods. 7 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a §2 písm. c) zákona 601/2003 o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
1
2
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(2) Príspevok podľa prvého odseku sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného
kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok
uhrádza. Výška príspevku na úhradu zohľadňuje náročnosť a druh klubovej alebo
záujmovej činnosti.

Čl. 6
Oslobodenie od uhrádzania príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
za pobyt v školskom klube detí
Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku,
ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi3.
Čl. 7
Určenie výšky príspevku
(1) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov zákonných zástupcov detí a žiakov, ktoré
budú uhrádzať školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
v danom školskom roku sa určí spravidla k 1. júlu príslušného kalendárneho roka zo
sumy životného minima ustanovenej opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny SR pre nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa ako
a) 28% zo sumy životného minima na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole
b) 23 % zo sumy životného minima na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube
pričom sumy sa zaokrúhľujú podľa matematických pravidiel na celé centy
(2) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov zákonných zástupcov detí a žiakov, ktoré
budú uhrádzať školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti bude
zverejnená po jej určení v školských zariadeniach a na webovom sídle mestskej časti.
Čl. 8
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov
v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni
(1) Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je mestská časť poskytuje stravovanie deťom
a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s uvedenými
finančnými pásmami bez úhrady režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov.
(2) V školskej jedálni sa môžu pripravovať diétne jedlá pre deti a žiakov, u ktorých podľa
posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie podľa
materiálno - spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie vydané Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
(3) Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup
potravín podľa vekových kategórií stravníkov.
(4) Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov sa zabezpečuje podľa vekovej kategórii
stravníkov 15 – 18/19 ročných a úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce.

zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
3
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(5) Výšku režijných nákladov budú riešiť samostatne riaditeľstvá jednotlivých právnych
subjektov podľa individuálnych podmienok.
(6) Školská jedáleň môže poskytovať svoje služby pre deti, žiakov a zamestnancov škôl
a školských zariadení aj v čase školských prázdnin so súhlasom zriaďovateľa
a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Stravníkom v školskej jedálni
môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení. So súhlasom zriaďovateľa
a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni
stravovať aj iné fyzické osoby.
(7) Finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií
stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup
potravín (3.pásmo) zverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu na svojej
internetovej stránke
(8) Príspevok na prípravu a výrobu jedla v školskej jedálni je zložený z príspevkov, ktoré
uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka a zo štátnej dotácie na podporu stravovacích
návykov detí v poslednom ročníku materskej školy a žiakov základnej školy (už len pre deti
v hmotnej núdzi a tie, ktorých rodičia si neuplatňujú zvýšený daňový bonus)
(9) Prihláška na odobratie stravy je záväzná. V prípade neodobrania stravy (neodhlásenia
z odoberania stravy) zákonný zástupca dieťaťa a žiaka je povinný uhradiť všetky náklady
na prípravu a výrobu jedla, popr. jeho likvidáciu.
Čl. 9
Príspevok na režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
(1) Zákonný zástupca dieťaťa a žiaka prispieva na úhradu režijných nákladov vzniknutých
v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni podľa tohto článku VZN.
(2) Príspevok na režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni sa určuje
v nasledovnej výške:
d) za dieťa v MŠ (od 2 do 6 rokov) 7 €/mesiac
e) za žiaka základnej školy (od 6 do 11 rokov) 7 €/mesiac
f) za žiaka základnej školy (od11 do 15 rokov) 7 €/mesiac
(3) Mestská časť ako zriaďovateľ školskej jedálne a výdajnej školskej jedálne môže
rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa bodu 2 tohto článku VZN4, ak
zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu5. To
neplatí ak ide o detí a žiakov, na ktorých sa poskytuje dotácia podľa osobitného predpisu.
(4) Mestská časť po preverení dokladov predložených podľa bodu 4 tohto článku VZN
rozhodne o znížení alebo odpustení príspevku podľa bodu 2 tohto článku VZN a písomné
vyhotovenie rozhodnutia oznámi zákonnému zástupcovi dieťaťa, alebo žiaka.
(5) Rozhodnutie o znížení príspevku podľa bodu 5 tohto článku VZN je platné a účinné vždy
na jeden kalendárny rok.

§ 140 ods. 12 zákona č. 245/2008 z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov
§ 141 ods. 8 zákona č. 245/2008 z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov
5
Zákon č. 544/2010 z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
4
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Čl. 10
Záverečné ustanovenia
(1) Veci neupravené týmto nariadením sa riadia príslušnými právnymi predpismi.
(2) Týmto nariadením sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava Vajnory č. 3/2021 zo 17. júna 2021 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská
časť Bratislava - Vajnory
(3) Toto nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava Vajnory dňa 30. júna 2022 uznesením č. xx/2022.
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 1.9.2022

Ing. Michal Vlček
starosta
mestskej časti Bratislava - Vajnory
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Výpis z uznesenia
zo zápisnice č. 2/2022
zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku
pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory
konanej dňa 28. apríla 2022

K bodu 6:
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Vajnory o výške a spôsobe platby
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom
je mestská časť Bratislava- Vajnory
Uznesenie k bodu 6:
Členovia komisie finančnej a správy majetku odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu prerokovať
a schváliť predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Vajnory o
výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach,
ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava- Vajnory
Hlasovanie:

za:7

zdržal sa:

proti:

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina
Bratislava, 29.04.2022
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