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Návrh na uznesenie: 

Miestne zastupiteľstvo  

 

a/ berie na vedomie dôvodovú správu k návrhu všeobecne záväzného nariadenia mestskej 

časti Bratislava-Rusovce č. 01/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 

nariadenie č. 01/2019 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach  

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce 

           

b/ schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rusovce č. 01/2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2019 o výške príspevku v 

školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Rusovce  
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Dôvodová správa 

 

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 

nariadenie č. 01/2019 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach  

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce predkladá starostka 

mestskej časti Bratislava-Rusovce na rokovanie miestneho zastupiteľstva so zámerom 

uviesť aktuálne znenie ustanovení článku 4 platného a účinného znenia všeobecne 

záväzného nariadenia č. 01/2019 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach  

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce (ďalej ako „VZN č. 01/2019“) 

do súladu s právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

 

Dňa 6. decembra 2019 bol mestskej časti Bratislava-Rusovce doručený protest prokurátora 

Okresnej prokuratúry Bratislava V, v ktorom bolo navrhnuté, aby Čl. 4 ods. 1 VZN č. 01/2019 

v nadväznosti na prílohu č. 1 VZN č. 01/2019 bol zmenený v súlade so zákonom. Prokurátor 

Okresnej prokuratúry Bratislava V, JUDr. Patrik Marko, skonštatoval, že predmetným 

ustanovením Čl. 4 ods. 1 a prílohy č. 1 posudzovaného nariadenia bolo porušené 

ustanovenie § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, § 140 ods. 9, ods. 10 a § 142a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 4 ods. 3 a ods. 6 

zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej republiky.  

 

Podľa prokurátora, Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rusovce pri určení výšky 

príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na stravovanie poprelo účel ustanovenia § 142a 

školského zákona, keď dotáciu započítalo do celkovej výšky výdavkov na jedlo, pričom od 

zákonných zástupcov dieťaťa naďalej vyberá poplatky v nezmenenej, resp. vyššej sume ako 

tomu bolo pred účinnosťou predmetného ustanovenia školského zákona. Inými slovami 

povedané, miestne zastupiteľstvo dotáciou vykrýva zvyšujúce sa náklady spojené 

s prevádzkou školských jedální (viď dôvodová správa k VZN č. 01/2019) namiesto toho, aby 

o dotáciu v zákonom stanovených prípadoch znížilo úhradu zákonného zástupcu dieťaťa 

v zariadení školského stravovania. (viď str. č. 5 protestu prokurátora)   

 

V snahe preukázať a odôvodniť celkové reálne náklady mestskej časti na jednu stravnú 

jednotku stravníka boli pri predkladaní návrhu v súčasnosti už platného a účinného VZN  

č. 01/2019 vypracované podrobné analýzy a rozsiahle tabuľkové časti, v ktorých boli 

uvedené absolútne náklady a výdavky mestskej časti pri dodávaní stravy prostredníctvom 

školskej jedálne. V dôsledku toho vznikla neprehľadná situácia a nemuselo byť na prvý 

pohľad zrejmé, akým spôsobom, a v ktorej časti alebo fáze bola odrátaná dotácia na 

celodenné stravovanie dieťa v materskej škole a obed žiaka základnej školy pri určovaní ich 

ceny. 

 

S poukazom na ustanovenie §142a školského zákona, v zmysle ktorého zriaďovateľ je 

povinný znížiť úhradu zákonného zástupcu dieťaťa v zariadení školského stravovania 

o dotáciu poskytnutú podľa osobitného predpisu, prokurátor preto žiada, aby bolo 

napadnuté ustanovenie Čl. 4 ods. 1 VZN č. 01/2019 zmenené v súlade so zákonom.  
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Navrhovanou zmenou článku 4 a prílohy č. 1 VZN č. 01/2019 sa dosiahne vyššia 

prehľadnosť a jednoduchšie znenie uvedeného článku a prílohy, najmä 

prehľadnosť metodiky výpočtu konečnej ceny tej-ktorej stravnej jednotky a tiež jednotlivých 

príspevkov zákonného zástupcu na úhradu nákladov spojených s nákupom potravín a réžiou 

školskej jedálne, ktoré je zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka povinný zaplatiť.  

 

Predmetná úprava sa týka aj doplnenia textovej časti v čl. 4 ods.9, ktorý upravuje úhradu 

ceny obeda pre cudzieho stravníka.  

 

Zmena VZN č. 01/2019 nebude mať vplyv na rozpočet mestskej časti Bratislava-Rusovce  

a ani na zákonného zástupcu dieťaťa stravujúceho sa v materskej škole alebo zákonného 

zástupcu žiaka obedujúceho v základnej škole, nakoľko zmenou navrhovaného nariadenia 

dochádza iba k technickej zmene – zmene metodiky odpočtu dotácie podľa zákona  

č. 544/2010 Z. z. od celkovej ceny za celodennú stravu dieťaťa, či od celkovej ceny za jeden 

obed žiaka. 
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Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rusovce č. 01/2020,  

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2019 o výške príspevku 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Rusovce  

 

§ 1 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2019 2019 o výške príspevku v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce sa mení 

a dopĺňa nasledovne: 

 

V Čl. 4 vrátane nadpisu znie:  

 

„Čl. 4 

Školská jedáleň pri materskej a základnej škole 

1) Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy alebo zákonný zástupca žiaka základnej 

školy uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup 

potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami 

určenými Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a na 

úhradu režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov. 

 

2) Príspevok na nákup potravín pre dieťa materskej školy na jeden deň je vo výške 

tretieho finančného pásma nákladov na nákup potravín – 1,54 € (z toho desiata 

0,38 €, obed 0,90 €, olovrant 0,26 €). 

Príspevok na úhradu režijných nákladov školskej jedálne je vo výške 1,55 € za deň 

pre dieťa posledného ročníka materskej školy, na ktorý je uhradený príspevok na 

stravovanie, pre deti z ostatných ročníkov je predmetný príspevok určený vo výške 

0,35 € za deň.  

Platba zákonného zástupcu za celodennú stravu na jeden deň za jedno dieťa je vo 

výške 3,09 €. 

Platba zákonného zástupcu za celodennú stravu na jeden deň je znížená o dotáciu 

v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon č. 544/2010 Z. z.“), a to za každé dieťa, ktoré: 

a) navštevuje posledný ročník materskej školy, 

b) navštevuje materskú školu, okrem dieťaťa navštevujúce posledný ročník 

materskej školy, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, 

alebo príjem je najviac vo výške životného minima. 

 

3) Príspevok na nákup potravín na jeden obed je pre žiaka I. stupňa základnej 

školy (t. j. 1. až 4. ročník) vo výške tretieho finančného pásma nákladov na 

nákup potravín – 1,21 €.  

Príspevok na úhradu režijných nákladov školskej jedálne je vo výške 1,34 € za deň, 

na ktorý je uhradený príspevok na stravovanie. 

Platba zákonného zástupcu za obed na jeden deň za jedného žiaka I. stupňa 

základnej školy je vo výške 2,55 €. 

Príspevok zákonného zástupcu žiaka I. stupňa základnej školy na nákup potravín 

podľa prvej vety tohto odseku sa zníži o výšku poskytnutej dotácie na podporu 
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výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z., ktorý sa 

zúčastnil vyučovania v základnej škole a odobral stravu. Tento príspevok sa uhrádza 

zálohovo vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. 

 

4) Príspevok na nákup potravín na jeden obed je pre žiaka II. stupňa základnej 

školy (t. j. 5. až 9. ročník) vo výške tretieho finančného pásma nákladov na 

nákup potravín – 1,30 €.  

Príspevok na úhradu režijných nákladov školskej jedálne je vo výške 1,34 € za deň, 

na ktorý je uhradený príspevok na stravovanie. 

Platba zákonného zástupcu za obed na jeden deň za jedného žiaka II. stupňa 

základnej školy je vo výške 2,64 €. 

Príspevok zákonného zástupcu žiaka II. stupňa základnej školy na nákup potravín 

podľa prvej vety tohto odseku sa zníži o výšku poskytnutej dotácie na podporu 

výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z., ktorý sa 

zúčastnil vyučovania v základnej škole a odobral stravu. Tento príspevok sa uhrádza 

zálohovo vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. 

 

5) Ak si zákonný zástupca žiaka základnej školy želá zabezpečiť stravu navyše, nad 

rámec poskytovaných obedov, môže využiť ponuku doplnkového jedla nasledovne: 

a) doplnkové jedlo určené pre žiaka I. stupňa základnej školy vo výške 0,58 €, 

b) doplnkové jedlo určené pre žiaka II. stupňa základnej školy vo výške 0,64 €. 

Na doplnkové jedlo podľa prvej vety tohto ustanovenia sa neposkytuje dotácia podľa 

zákona č. 544/2010 Z. z.     

  

6) Ak dieťa materskej školy alebo žiak základnej školy, u ktorého podľa posúdenia 

ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, neodoberie stravu 

z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečí diétne jedlo, poskytnutú dotáciu na podporu 

výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. vyplatí 

zriaďovateľ prostredníctvom materskej školy zákonnému zástupcovi dieťaťa. 

 

7) Ak zákonný zástupca neodhlási zo stravy dieťa alebo žiaka, na ktorého sa vzťahujú 

ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z., v termíne stanovenom vnútornými predpismi 

materskej školy alebo základnej školy, je povinný uhradiť plnú výšku ceny za 

celodennú stravu dieťaťa alebo obed žiaka za deň, v ktorom nedošlo k včasnému 

odhláseniu stravníka. 

 

8) Príspevok na nákup potravín na jeden obed v školskej jedálni je pre dospelého 

stravníka, ktorým je zamestnanec základnej školy alebo materskej školy, vo výške 

1,41 € v súlade s finančným pásmom na nákup potravín. Príspevok zamestnávateľa 

zo sociálneho fondu na stravu je vo výške 0,29 € paušál/deň. Úhrada ceny obeda sa 

realizuje podľa Zákonníka práce. 

 
9) Príspevok na nákup potravín na jeden obed je pre cudzieho stravníka vo výške 

tretieho finančného pásma nákladov na nákup potravín – 1,41 €.  

Príspevok na úhradu režijných nákladov školskej jedálne je vo výške 2,54 € za deň, 

na ktorý je uhradený príspevok na stravovanie. 

Výška úhrady ceny obeda cudzieho stravníka za obed na jeden deň je vo výške 

3,95 €. 
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10) Zriaďovateľ môže zvýšiť minimálnu výšku režijných nákladov na základe reálnych 

nákladov na činnosť školskej jedálne.  

 

§ 2 

 

1) Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rusovce č. 01/2020,  

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2019 o výške 

príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava-Rusovce, bolo schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva 

v Bratislava-Rusovce č. ...../2020 zo dňa 25. 02. 2020. 

 

2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 15. 03. 2020. 

 
 
V Bratislave, dňa ................... 2020 

 

 

 

         

PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD. 

starostka  
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PRÍLOHA Č. 1  

k návrhu všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rusovce č. 01/2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2019 o výške príspevku 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Rusovce 

 

 

Určenie výšky ceny celodennej stravy dieťaťa materskej školy a žiaka základnej školy  

 

Príspevok zákonného 

zástupcu na nákup potravín 

podľa 3. finančného pásma 

nákladov na nákup potravín 

Príspevok 

zákonného 

zástupcu na 

úhradu 

režijných 

nákladov 

školskej 

jedálne 

Platba 

zákonného 

zástupcu za 

celodennú 

stravu/ jeden 

obed pred 

odpočtom 

dotácie 1,20 € 

Odpočet 

dotácie v po 

splnení 

podmienok 

podľa 

zákona č. 

544/2010 Z. 

z. 

Platba 

zákonného 

zástupcu za 

celodennú 

stravu/ jeden 

obed po 

odpočte 

dotácie  Desiata Obed Olovrant 

Materská škola            

Dieťa od 2 do 5 

rokov veku 0,38 € 0,90 € 0,26 € 0,35 € 1,89 € X 1,89 € 

Dieťa posledného 

ročníka 0,38 € 0,90 € 0,26 € 1,55 € 3,09 € -1,20 € 1,89 € 

Základná škola        

Žiak I. stupeň   1,21 €  1,34 € 2,55 € -1,20 € 1,35 € 

Žiak II. stupeň  1,30 €  1,34 € 2,64 € -1,20 € 1,44 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8 
 

PRÍLOHA Č. 2 

k návrhu všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rusovce č. 01/2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2019 o výške príspevku 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Rusovce 

 

Zrušuje sa VZN č. 3/2015 zo dňa 17.03.2015 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2019 
o výške príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Rusovce  
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rusovce sa podľa § 15 ods. 2 písm. a) 
zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 
predpisov, § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, v zmysle § 28, § 114 a § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 5 ods. 3 písm. j) a § 6 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 a § 4 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z.  
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  
v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení. 
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenie 

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku a 
spôsob jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov zákonných zástupcov detí a žiakov, 
ktoré budú uhrádzať školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Rusovce (ďalej len „mestská časť“). 
 

2) Pre účely tohto nariadenia sú školami materské školy (ďalej aj „MŠ“) a základné školy  
(ďalej aj „ZŠ“) a školskými zariadeniami sú školské kluby detí, školské strediská 
záujmovej činnosti a školské jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. 

 
3) Výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za 

pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou a na činnosti školského klubu detí, 
určí všeobecne záväzným nariadením obec, ktorá je jeho zriaďovateľom.  
 

4) Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a 
podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec alebo 
samosprávny kraj, určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. 

 
Čl. 2 

Materská škola 
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca (ďalej len „rodič“) na 

čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumu vo výške 
50,- eur. 
 

2) Príspevok rodič uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom 
mesiaci. 

 
3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1025985&f=3
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b) ktorého zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov 
k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu a predloží riaditeľovi ZŠ s MŠ 
(ďalej len „riaditeľ“) doklad o tejto skutočnosti, 

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu, 

d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe 
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných 
dôvodov preukázateľným spôsobom, 

e) ktoré nenavštevuje materskú školu v čase prerušenia prevádzky počas letných 
prázdnin. 

 
4) Počas dochádzky dieťaťa do materskej školy v čase letných prázdnin uhrádza rodič 

plnú výšku príspevku podľa ods. 1 tohto článku. 
 

5) Pomernú časť určeného príspevku uhrádza rodič v prípade, že bola prerušená 
prevádzka materskej školy zapríčinená závažnými dôvodmi zriaďovateľa bez 
možnosti zaradenia dieťaťa do náhradnej materskej školy. 
 

6) Riaditeľ je oprávnený spoplatniť oneskorené vyzdvihnutie detí svojimi rodičmi, za 
každú aj začatú polhodinu vo výške 10 eur.  

 

       Čl. 3 

Školský klub detí 
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou 

školského klubu detí prispieva rodič mesačne na jedného žiaka sumou 25,- eur. 
 

2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so skrátenou výchovno-vzdelávacou 
činnosťou školského klubu detí prispieva rodič mesačne na jedného žiaka sumou 12,- 
eur.    
         

3) Skrátená výchovno-vzdelávacia činnosť pre účely tohto nariadenia je zápis dieťaťa do 
školského klubu detí len na ranný školský klub detí alebo pobyt dieťaťa v školskom 
klube detí v čase podávania obeda, alebo zápis len na záujmovú činnosť školského 
klubu detí. 
 

4) Výšku sumy príspevku na čiastočnú úhradu určí riaditeľ podľa náročnosti a druhu 
klubovej alebo záujmovej činnosti. 
 

5) Počas dochádzky dieťaťa do školského klubu detí v čase letných prázdnin rodič 
uhrádza plnú výšku stanoveného príspevku. 
 

6) Príspevok rodič uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom 
mesiaci. 
 

7) Riaditeľ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ods. 1 alebo  
ods. 2 tohto článku, ak rodič o to riaditeľa písomne požiada a predloží mu doklad 
o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej 
núdzi podľa osobitného predpisu. 
 

8) Riaditeľ je oprávnený spoplatniť oneskorené vyzdvihnutie detí svojimi rodičmi, za 
každú aj začatú polhodinu vo výške 10,- eur.  

 



 

 

10 
 

Čl. 4 

Školská jedáleň pri materskej a základnej škole 
1) Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy alebo zákonný zástupca žiaka základnej 

školy uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup 
potravín podľa vekových kategórií stravníkov podľa v súlade s finančnými pásmami 
určenými Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a na 
úhradu režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov. 
 

2) Príspevok na nákup potravín pre dieťa materskej školy na jeden deň je vo výške 
tretieho finančného pásma nákladov na nákup potravín – 1,54 € (z toho desiata 
0,38 €, obed 0,90 €, olovrant 0,26 €). 
Príspevok na úhradu režijných nákladov školskej jedálne je vo výške 1,55 € za deň 
pre dieťa posledného ročníka materskej školy, na ktorý je uhradený príspevok na 
stravovanie, pre deti z ostatných ročníkov je predmetný príspevok určený vo výške 
0,35 € za deň.  
Platba zákonného zástupcu za celodennú stravu na jeden deň za jedno dieťa je vo 
výške 3,09 €. 
Platba zákonného zástupcu za celodennú stravu na jeden deň je znížená o dotáciu 
v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 544/2010 Z. z.“), a to za každé dieťa, ktoré: 
c) navštevuje posledný ročník materskej školy, 
d) navštevuje materskú školu, okrem dieťaťa navštevujúce posledný ročník 

materskej školy, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, 
alebo príjem je najviac vo výške životného minima. 
 

3) Príspevok na nákup potravín na jeden obed je pre žiaka I. stupňa základnej 
školy (t. j. 1. až 4. ročník) vo výške tretieho finančného pásma nákladov na 
nákup potravín – 1,21 €.  
Príspevok na úhradu režijných nákladov školskej jedálne je vo výške 1,34 € za deň, 
na ktorý je uhradený príspevok na stravovanie. 
Platba zákonného zástupcu za obed na jeden deň za jedného žiaka I. stupňa 
základnej školy je vo výške 2,55 €. 
Príspevok zákonného zástupcu žiaka I. stupňa základnej školy na nákup potravín 
podľa prvej vety tohto odseku sa zníži o výšku poskytnutej dotácie na podporu 
výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z., ktorý sa 
zúčastnil vyučovania v základnej škole a odobral stravu. Tento príspevok sa uhrádza 
zálohovo vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. 

 
4) Príspevok na nákup potravín na jeden obed je pre žiaka II. stupňa základnej 

školy (t. j. 5. až 9. ročník) vo výške tretieho finančného pásma nákladov na 
nákup potravín – 1,30 €.  
Príspevok na úhradu režijných nákladov školskej jedálne je vo výške 1,34 € za deň, 
na ktorý je uhradený príspevok na stravovanie. 
Platba zákonného zástupcu za obed na jeden deň za jedného žiaka II. stupňa 
základnej školy je vo výške 2,64 €. 
Príspevok zákonného zástupcu žiaka II. stupňa základnej školy na nákup potravín 
podľa prvej vety tohto odseku sa zníži o výšku poskytnutej dotácie na podporu 
výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z., ktorý sa 
zúčastnil vyučovania v základnej škole a odobral stravu. Tento príspevok sa uhrádza 
zálohovo vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. 
 

5) Ak si zákonný zástupca žiaka základnej školy želá zabezpečiť stravu navyše, nad 
rámec poskytovaných obedov, môže využiť ponuku doplnkového jedla nasledovne: 
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c) doplnkové jedlo určené pre žiaka I. stupňa základnej školy vo výške 0,58 €, 
d) doplnkové jedlo určené pre žiaka II. stupňa základnej školy vo výške 0,64 €. 
Na doplnkové jedlo podľa prvej vety tohto ustanovenia sa neposkytuje dotácia podľa 
zákona č. 544/2010 Z. z.     
  

6) Ak dieťa materskej školy alebo žiak základnej školy, u ktorého podľa posúdenia 
ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, neodoberie stravu 
z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečí diétne jedlo, poskytnutú dotáciu na podporu 
výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. vyplatí 
zriaďovateľ prostredníctvom materskej školy zákonnému zástupcovi dieťaťa. 
 

7) Ak zákonný zástupca neodhlási zo stravy dieťa alebo žiaka, na ktorého sa vzťahujú 
ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z., v termíne stanovenom vnútornými predpismi 
materskej školy alebo základnej školy, je povinný uhradiť plnú výšku ceny za 
celodennú stravu dieťaťa alebo obed žiaka za deň, v ktorom nedošlo k včasnému 
odhláseniu stravníka. 
 

8) Príspevok na nákup potravín na jeden obed v školskej jedálni je pre dospelého 
stravníka, ktorým je zamestnanec základnej školy alebo materskej školy, vo výške 
1,41 € v súlade s finančným pásmom na nákup potravín. Príspevok zamestnávateľa 
zo sociálneho fondu na stravu je vo výške 0,29 € paušál/deň. Úhrada ceny obeda sa 
realizuje podľa Zákonníka práce. 
 
 

9) Príspevok na nákup potravín na jeden obed je pre cudzieho stravníka vo výške 

tretieho finančného pásma nákladov na nákup potravín – 1,41 €.  

Príspevok na úhradu režijných nákladov školskej jedálne je vo výške 2,54 € za deň, 

na ktorý je uhradený príspevok na stravovanie. 

Výška úrady ceny obeda cudzieho stravníka za obed na jeden deň je vo výške 

3,95 €. 

 
10) Zriaďovateľ môže zvýšiť minimálnu výšku režijných nákladov na základe reálnych 

nákladov na činnosť školskej jedálne. 
 

Čl. 5 

Účinnosť 
Týmto VZN sa ruší VZN č. 3/2015 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce zo dňa 17. 03. 2015. Toto 
všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené miestnym zastupiteľstvom v Bratislave-
Rusovciach uznesením číslo 95 zo dňa 06. 08. 2019.  
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené 07. 08. 2019. 
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudne účinnosť dňa 01. 09. 2019. 
 
 
         

PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD. 
                                                                                                      starostka 
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Príloha č. 1 k VZN č. 01/2019  
o určení výšky príspevku na stravu v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce 
 

 

Určenie výšky ceny celodennej stravy dieťaťa materskej školy a žiaka základnej školy  

 

Príspevok zákonného 

zástupcu na nákup potravín 

podľa 3. finančného pásma 

nákladov na nákup potravín 

Príspevok 

zákonného 

zástupcu na 

úhradu 

režijných 

nákladov 

školskej 

jedálne 

Platba 

zákonného 

zástupcu za 

celodennú 

stravu/ jeden 

obed pred 

odpočtom 

dotácie 1,20 € 

Odpočet 

dotácie po 

splnení 

podmienok 

podľa 

zákona č. 

544/2010 Z. 

z. 

Platba 

zákonného 

zástupcu za 

celodennú 

stravu/ jeden 

obed po 

odpočte 

dotácie  Desiata Obed Olovrant 

Materská škola            

Dieťa od 2 do 5 

rokov veku 0,38 € 0,90 € 0,26 € 0,35 € 1,89 € X 1,89 € 

Dieťa posledného 

ročníka 0,38 € 0,90 € 0,26 € 1,55 € 3,09 € -1,20 € 1,89 € 

Základná škola        

Žiak I. stupeň   1,21 €  1,34 € 2,55 € -1,20 € 1,35 € 

Žiak II. stupeň  1,30 €  1,34 € 2,64 € -1,20 € 1,44 € 
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Príloha č. 2 k VZN č. 01/2019 
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