
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie  

mestskej časti Bratislava - Vajnory 

 

č.  4/2015 

zo dňa 31. marca 2015, 

ktorým sa mení a dopĺňa  Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava - Vajnory č. 2/2015 z 19. februára 2015 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 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: 

 

I. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Vajnory č. 2/2015 z 19. februára 2015 

o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava- Vajnory sa mení a dopĺňa 

takto:  

 

1. Článok 8 sa vypúšťa a nahrádza sa nasledovným znením:  

 

Čl. 8 

Príspevok na režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni 

v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava - Vajnory 

 

(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: 

- za dieťa v MŠ (od 2 do 6 rokov) s trvalým pobytom v MČ Bratislava – Vajnory 

4€/mesiac 

- za dieťa v MŠ (od 2 do 6 rokov) bez trvalého pobytu v MČ Bratislava – Vajnory 

7€/mesiac 

- za žiaka základnej školy (od 6 do 11 rokov) s trvalým pobytom v MČ Bratislava – 

Vajnory 4 €/mesiac 

- za žiaka základnej školy (od 6 do 11 rokov) bez trvalého pobytu v MČ Bratislava – 

Vajnory 7€/mesiac 



- za žiaka základnej školy (od11 do 15 rokov) s trvalým pobytom v MČ Bratislava – 

Vajnory 4 €/mesiac 

- za žiaka základnej školy (od 11 do 15 rokov) bez trvalého pobytu v MČ Bratislava – 

Vajnory 7€/mesiac 

 

(3) Diferenciácia na základe trvalého pobytu podľa bodu 2 tohto článku VZN sa nevzťahuje 

na deti a žiakov, ktorí navštevujú spádovú školu prislúchajúcu ku školskému obvodu 

v ktorom majú trvalý pobyt 

 

(4) MČ Bratislava – Vajnory ako zriaďovateľ školskej jedálne a výdajnej školskej jedálne 

môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa bodu 2 tohto článku VZN1, 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 predpisu2. To 

neplatí ak ide o detí a žiakov, na ktorých sa poskytuje dotácia podľa osobitného predpisu. 

 

(5) MČ Bratislava Vajnory 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. 

 

(6) Rozhodnutie o znížení príspevku podľa bodu 5 tohto článku VZN je platné a účinné vždy 

na jeden kalendárny rok. 

 
2. Príloha č. 1 sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením: 

 

Príloha č. 1                                       

K Všeobecne záväznému nariadeniu 

Mestskej časti Bratislava-Vajnory č.  2/2015 zo dňa 19.02.2015  

Výška platieb na čiastočnú úhradu nákladov zákonných zástupcov detí a žiakov, ktoré budú 

uhrádzať školským zariadeniam. 

 

K 1. júlu 2014 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR č. 194/2011 Z.z. ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené 

neplnoleté dieťa táto čiastka činí sumu 90,42 €  mesačne (suma platná na školský rok 

2014/2015). 

 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov zákonných zástupcov detí a žiakov, ktoré budú 

uhrádzať školským zariadeniam v  zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava- 

Vajnory (ďalej len „mestská časť“) v školskom roku 2014/2015 ( sumy sa zaokrúhľujú podľa 

matematických pravidiel na celé centy): 

a) 28% zo sumy životného minima na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole 

v školskom roku 2014/2015 činí   25, 32 € mesačne  

b) 23 % zo sumy životného minima na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube detí 

v školskom roku 2014/2015 činí 20, 80 € mesačne  

c) Výška príspevku na jedno dieťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na nákup 

potravín v zariadeniach školského stravovania podľa vekových kategórii pre 

jednotlivé školy a školské zariadenia nasledovne: 

 

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 

                                                 
1 § 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 
2 Zákon č. 544/2010 z. z. o dotáciach v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 



potravín (4.pásmo) zverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu na svojej 

internetovej stránke  

(https://www.minedu.sk/data/files/231_financne-pasma_26102012_aktualizacia.pdf) 

 

Finančné pásma platné od 1.9. 2011 

MŠ denné Desiata Obed Olovrant Spolu Úhrada 

(stravníci od 

2 – 6 rokov) 

 

0,30 

 

0,72 

 

0,25 

 

1,27 

 

1,27 

(4.pásmo) 

Základná 

škola 

Desiata Obed Olovrant Spolu Úhrada 

(stravníci od 

6 – 11  

rokov) 

 

 

 

1,09 

 

 

 

1,09 

 

1,09 

(4.pásmo) 

Základná 

škola 

Desiata Obed Olovrant Spolu Úhrada 

(stravníci od 

11  - 15 

rokov) 

 

 

 

1,16 

 

 

 

1,16 

 

1,16 

(4. pásmo) 

Dospelí 

stravníci 

Desiata Obed Olovrant Spolu Úhrada 

(stravníci od 

15  - 18 /19 

rokov) 

 

 

 

1,26 

 

 

 

1,26 

 

1,26 

 

 

II. 

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.3/2013 z 28. 08. 2013. 

(3) Toto nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - 

Vajnory dňa 31.03. 2015 uznesením č. 58/2015. 

(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 15. apríla 2015.                                                     

 

 

 

   Ing. Ján Mrva 

                            starosta 

                 mestskej časti Bratislava - Vajnory 

Vyvesené: 31.03.2015 

Zvesené:  
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