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Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo
a/ 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
b/ schvaľuje VZN č. 01/2019 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce zo dňa 16. 04. 2019
c/ berie na vedomie prílohu VZN č. 01/2019 o výške príspevku v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce
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Dôvodová správa
Mestská časť Bratislava-Rusovce (ďalej len „mestská časť“) je zriaďovateľom Základnej
školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce, ktorá sa skladá zo základnej
školy (ďalej len „ZŠ“) a materskej školy (ďalej len „MŠ“), so sídlom Vývojová 228, 851 10
Bratislava-Rusovce.
Zabezpečenie chodu MŠ, školského klubu detí a školskej jedálne a kuchyne patria medzi
tzv. originálne kompetencie obce, čo znamená, že štát neposkytuje špecifické finančné
dotácie na zabezpečenie ich chodu. V rámci podielových daní musí kryť financovanie týchto
zariadení vo svojej zriaďovateľskej kompetencii každá obec (v tomto prípade naša mestská
časť) v plnom rozsahu sama (mzdy, tovar, služby, kapitálové výdavky, prevádzkové náklady,
všetky opravy).
K bežným povinnostiam samosprávy patrí okrem zabezpečenia chodu MŠ a ZŠ aj oprava
a údržba ďalších nehnuteľností (hasičská zbrojnica, zdravotné stredisko, budova pošty,
nájomné byty atď.), údržba zelene a kosenie, oprava a údržba komunikácií, dofinancovanie
spoločného stavebného úradu, zabezpečenie chodu miestneho úradu a zabezpečovanie
povinných administratívnych kompetencií, zabezpečenie stojiska kontajnerov, rôznych
služieb pre občanov atď. Samospráva má niekoľko tisíc kompetencií a neustále pribúdajú
nové, a to bez primeraného finančného krytia.
Podielové dane sa na jednotlivé mestá a obce rozdeľujú podľa vopred určeného kľúča, resp.
kritérií, medzi ktoré patrí napr. počet obyvateľov s trvalým pobytom, veľkostná kategória
obce, či počet detí či seniorov s trvalým pobytom. Tento celoslovenský systém rozdeľovania
má v rámci Bratislavy isté špecifiká, pretože z úrovne hlavného mesta sa ďalej rozdeľuje
medzi jednotlivé mestské časti. K špecifikám Bratislavy patrí aj tzv. solidárny príspevok pre
malé mestské časti. Mestské časti Čunovo, Jarovce Rusovce, Devín, Záhorská Bystrica (aj
ďalšie malé mestské časti) však dostávajú rovnakú absolútnu čiastku. Rovnaké absolútne
čiastky sú tým výhodnejšie, čím nižší počet obyvateľov mestské časti majú; pre Rusovce je
solidárny príspevok v porovnaní so susednými mestskými časťami menej výhodný.
Príjmy mestskej časti získané z podielových daní – popri zabezpečovaní ďalších povinných
kompetencií a úloh – nestačia na úplné financovanie MŠ a ZŠ a zabezpečenie všetkých
povinností súvisiacich s chodom, medzi ktoré patrí aj poskytovanie stravy. K existujúcim
povinnostiam samosprávy pridal štát od januára 2019 ďalšiu, širokou verejnosťou nazývanú
„obedy zadarmo“. Nič však nie je zadarmo, a paradoxne, táto situácia priniesla
samosprávam viac problémov ako osohu; dôvody uvádzame nižšie. Miestne zastupiteľstvo
preto pristupuje k málo populárnemu riešeniu v medziach zákona, a to k zvýšeniu príspevku
na stravu.
Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“)
vytvoril legislatívne podmienky na poskytovanie dotácií na podporu rozvoja sociálnej oblasti
a rodovej rovnosti v jeho pôsobnosti. Zákon upravuje účel, rozsah, podmienky a spôsob
poskytovania dotácií, pričom jednou z nich je aj podpora výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa. Novela zákona o dotáciách č. 375/2018 Z. z. rozširuje poskytovanie dotácie od
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1. januára 2019 pre všetky deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy, ako aj pre
deti z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorých príjem je
najviac vo výške životného minima a od 1. septembra 2019 pre poskytovanie dotácie
navyše aj pre všetky deti v základných školách.
V MŠ a ZŠ sa suma, ktorou rodičia participujú rodičia na úhrade stravnej jednotky pre deti
navštevujúce tieto zariadenia, nezvyšovala od roku 2015 (t. j. 4 roky), pričom výška režijných
nákladov bola už v tom čase (t. j. v roku 2015) podhodnotená a zároveň režijné náklady na
prípravu jedál každoročne stúpali. Nehovoriac o tom, že za posledné štyri roky došlo
v spolupráci s vedením ZŠ a MŠ k vybudovaniu novej triedy MŠ, doplneniu vybavenia MŠ,
rekonštrukcii zdravotechniky, kanalizácie a sociálnych zariadení MŠ, rekonštrukcii
podlahy, vstupných dverí a k výmene interiérových dverí v MŠ, k výmene okien v MŠ, ako aj
v ZŠ a v školskej jedálni, k prestrešeniu vstupu ZŠ, rekonštrukcii ihriska MŠ, k zatepleniu
MŠ, či k príprave projektu nadstavby ZŠ, čo si vyžiadalo nemalé finančné náklady zo strany
mestskej časti. Mestská časť tieto náklady v prevažnej miere dotovala, avšak vzhľadom na:
 predpokladané navýšenie počtu žiakov,
 zvýšené náklady na vykurovanie školskej jedálne,
 predpokladaný nárast počtu obslužného personálu, čo sa premietne do nárastu
miezd a výšky poistného a odvodov, ako aj zákonom nariadený rast miezd v roku
2020 (zvýšenie miezd o ďalších 14%)
 zvýšené náklady na odvoz odpadu a
 ďalšie pridružené výdavky (spotrebný materiál, vybavenie priestorov, údržba
priestorov, strojov a zariadení pod.),
nie je to tento stav financovania tak doterajších ako aj zvýšených nákladov zo strany
mestskej časti dlhodobo únosný.
Tabuľka nižšie uvádza indikatívne navýšenie jednotlivých položiek pri príprave stravy
v školskej jedálni pre roky 2019 a 2020, uvedené náklady sú za jeden rok.
Náklady na vykurovanie školskej jedálne (súčasný priestor bez zvýšenia kapacity prístavby)

10 225,00 eur

Mzdy vrátane poistného a nákladov práce (nárast stavu zamestnancov školskej
jedálne o 1,5 úväzku/rok)

16 510,00 eur

Mzdy celkového stavu zamestnancov po prijatí 1,5 zamestnanca = zvýšenie miezd 2x
o 14%, vrátane poistného a nákladov práce

30 242,00 eur

Vývoz odpadu

720,00 eur

Spotrebný materiál, vybavenie priestorov, údržba priestorov, strojov
SPOLU

2 750,00 eur
60 447,00 eur

V najbližších rokoch možno očakávať ďalší rast výdavkov (napr. mzdy, energie), takže je
potrebné počítať s tým, že aj mestskú časť čakajú ďalšie výdavky. Očakávaný rast bude
musieť financovať mestská časť na úkor iných činností. Je potrebné zdôrazniť, že mestská
časť teda nepresúva celú ťarchu zvyšovania nákladov iba na rodičov, ale túto záťaž bude
znášať aj sama. Zvýšenie poplatkov je nevyhnutné z dôvodu udržateľnosti financovania
mestskej časti a jej všetkých aktivít a činností aj v budúcnosti.
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V poslednom období sa zvyšujú mzdové náklady pre personál v zmysle príslušných
právnych predpisov, avšak financie v rámci tzv. podielových daní nie sú adekvátne
navyšované. Vzhľadom na všeobecne nedostatočné finančné ohodnotenie učiteľov
a technického personálu v školských zariadeniach nie je možné šetriť na mzdách, pretože
už v súčasnosti je problém pri nízko nastavenej hladine miezd získať potrebných
zamestnancov.
Mestskú časť čakajú v nasledujúcich štyroch rokoch aj ďalšie výdavky spojené so
zabezpečením chodu MŠ a ZŠ, napr. dokončenie zateplenia budovy MŠ, rekonštrukcia
a rozšírenie budovy školskej jedálne a výmena jej vybavenia (rekonštrukcia školskej jedálne
sa predpokladá vo výške 200 000 € bez nákladov na zateplenie, elektrickú prípojku
a kotolňu), rozšírenie kapacít (počtu tried) tak pre MŠ ako pre ZŠ, zateplenie a rekonštrukcia
telocvične a sociálnych zariadení, spolufinancovanie pri vybudovaní odborných učební,
vysporiadanie pozemkov v MŠ a ZŠ.
Základné sumy za jedno jedlo určujú finančné pásma nákladov na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov, ktoré vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
SR. Sú platné a neboli zmenené od 01.09.2011; informácia o výške týchto finančných
pásiem tvorí prílohu č. 2 tohto VZN. Určovanie režijných nákladov je v úplnej kompetencii
zriaďovateľa, to znamená, že nie sú určené nijaké presné sumy ani limity na výšku režijných
nákladov.
Mestská časť doteraz uplatňovala výšku režijných nákladov v rozpätí 0,20 – 0,30 eur na
jedného stravníka – dieťa a deň. Vzhľadom na rôzny počet podaných jedál a vzhľadom a
rôznu náročnosť ich prípravy sme sa rozhodli premietnuť túto skutočnosť do diferencovaných
režijných nákladov.
Návrh VZN preto upravuje zvýšenie poplatkov za:
a) stravu v MŠ z doterajších 1,64 eur/deň na 2,17 eur/deň,
b) doplnkové jedlo žiakov 1. - 4. ročníka z 0,56 eur na 0,78 eur,
c) doplnkové jedlo žiakov 5. - 9. ročníka z 0,61 eur na 0,83 eur,
d) obedy pre cudzích stravníkov z doterajších 3,10 eur na 3,70 eur/obed.
Pre ilustráciu, celkový náklad na stravu pre dieťa MŠ predstavuje 7,12 eur/deň (rodič zaplatí
2,17 eur/deň), na obed pre žiaka ZŠ 3,45 eur/deň, resp. 3,51 eur/deň (rodič zaplatí 1,36
eur/deň, resp. 1,42 eur/deň) a náklady na doplnkové jedlo sú vo výške 2,38 eur/deň, resp.
2,44 eur/deň (rodič zaplatí 0,78 eur/deň, resp. 0,83 eur/deň).
Poplatky za MŠ, ŠKD, ŠKD za skrátenú dobu a príspevok na stravu (obed) pre dieťa
navštevujúce ZŠ ostávajú v nezmenenej výške.
Kvôli prehľadnosti navrhujeme pôvodné VZN spolu s prílohami zrušiť a schváliť nové VZN
s novým číslom.
Vypracoval:
Ing. Pavol Holúbek, ekonóm
Mgr. Martina Zuberská, prednostka
V Bratislave-Rusovciach, 29. 03. 2019
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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,
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,
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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.

Čl. 4
Školská jedáleň
1) Rodič uhrádza príspevok za čiastočnú úhradu nákladov vo výške aktuálnych
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na
odporúčané výživové dávky podľa finančných pásiem Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) zvýšený o časť režijných nákladov na
výrobu a výdaj jedál a nápojov, a to v závislosti od výšky dotácie na podporu výchovy
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k stravovacím návykom dieťaťa, poskytovanej Ministerstvom práce, sociálnych vecí
a rodiny SR (ďalej len „MPSVaR SR“). Výška príspevku je uvedená v prílohe č. 1
tohto VZN.
2) Finančné pásma
a) určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií
stravníkov. Zmena finančných pásiem sa viaže na aktuálny výnos MŠVVaŠ SR.
b) Zriaďovateľ je oprávnený postupovať podľa aktuálnych finančných pásiem určených
MŠVVaŠ SR, ktoré sú prílohou č. 2 tohto VZN, bez schválenia v MZ BratislavaRusovce.
c) Výška poplatku za režijné náklady bude podliehať každoročnému prehodnocovaniu.
d) Zriaďovateľ je oprávnený určiť
i.

výšku doplnkového jedla (desiata) pre žiakov v ročníkoch 1. – 4.

ii.

výšku doplnkového jedla (desiata) pre žiakov v ročníkoch 5. - 9.

iii.

minimálnu výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo aj režijné
náklady pre cudzích stravníkov.

3) Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov (zamestnanci škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce) sa
zabezpečuje podľa vekovej kategórie stravníkov od 15 – 18/19 ročných a úhrada sa
realizuje podľa Zákonníka práce.
4) Zriaďovateľ môže zvýšiť minimálnu výšku režijných nákladov na základe reálnych
nákladov na činnosť školskej jedálne. Úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce.
5) Príspevok na nákup potravín podľa ods. 2 až 4 tohto článku a režijné náklady
u cudzích stravníkov sa uhrádzajú mesačne vopred.
6) V prípade neodhlásenia stravníka zo stravovania sa úhrada za stravnú jednotku
nevracia, ale je príjmom ZŠ s MŠ. Podrobnosti odhlasovania budú upravené
vnútorným predpisom ZŠ s MŠ.

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 BratislaveRusovciach uznesením číslo xx zo dňa 16. 04. 2019.
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené 25. 03. 2019.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudne účinnosť dňa 01.05.2019.

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
Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok na stravovanie vo výške nákladov
na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané
výživové dávky podľa finančných pásiem MŠVVaŠ SR zvýšený o časť režijných nákladov na
výrobu a výdaj jedál a nápojov. Stravníci školskej jedálne sú zaradení do 5. finančného
pásma.
ČASŤ 1: PRÍSPEVOK NA STRAVOVANIE PRE DIEŤA MATERSKEJ ŠKOLY
Príspevok rodiča na dieťa materskej školy:
a) desiata.......................... 0,49 eur
b) obed.............................. 1,28 eur spolu 2,17 eur/deň
c) olovrant......................... 0,40 eur
ČASŤ 2: PRÍSPEVOK NA STRAVOVANIE PRE DIEŤA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Príspevok rodiča na žiaka základnej školy:
a) obed žiakov 1. – 4. ročníka .................................1,36 eur
b) obed žiakov 5. – 9. ročníka .................................1,42 eur
c) doplnkové jedlo žiakov 1. - 4. ročníka .................0,78 eur
d) doplnkové jedlo žiakov 5. - 9. ročníka .................0,83 eur
ČASŤ 3: PRÍSPEVOK NA STRAVOVANIE PRE CUDZÍCH STRAVNÍKOV
Cudzí stravníci uhrádzajú príspevok na nákup potravín na jedno jedlo a režijné náklady,
spolu v celkovej výške za jedno jedlo minimálne: 3,70 eur.
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