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Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rusovce
a/ berie na vedomie dôvodovú správu k návrhu rozhodnutia o pozastavení povinnosti
uhrádzať príspevky za služby poskytované Základnou školou s materskou školou Vývojová
228 Bratislava-Rusovce v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni počas
obdobia trvania mimoriadnej situácie a počas obdobia neposkytovania služieb v týchto
zariadeniach;
b/ schvaľuje rozhodnutie, na základe ktorého mestská časť Bratislava-Rusovce ako
zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce
s účinnosťou od 01. 05. 2020, pozastavuje povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa
alebo žiaka počas obdobia trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej uznesením vlády
Slovenskej republiky č. 111 z 11. marca 2020 a počas obdobia neposkytovania služieb,
materskou školou, školským klubom detí a školskou jedálňou, uhrádzať príspevok na tieto
služby. Zúčtovanie platieb a vyrovnanie preplatkov/nedoplatkov bude zrealizované v súlade
s internými predpismi Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce;
c/ žiada riaditeľa Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce, aby
najneskôr v termíne do 31. 08. 2020 zabezpečil zúčtovanie vyššie uvedených platieb.

Dôvodová správa
Cieľom návrhu rozhodnutia pozastavenia povinnosti uhrádzať príspevky za služby
poskytované Základnou školou s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce
v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni počas obdobia trvania
mimoriadnej situácie a počas obdobia neposkytovania služieb v týchto zariadeniach (ďalej
ako „návrh rozhodnutia“) je reakciou mestskej časti Bratislava-Rusovce na vyhlásenie
mimoriadnej situácie uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11. marca 2020 podľa
§ 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlásenie núdzového stavu uznesením vlády
SR č. 114 z 15. marca 2020 a č. 115 z 18. marca 2020 podľa čl. 5 ústavného zákona č.
227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a
núdzového stavu v znení neskorších predpisov z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným
koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky pre oblasť regionálneho
školstva.
Navrhuje sa v jednoznačne vymedzených situáciách umožniť mestskej časti BratislavaRusovce pozastaviť povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka
navštevujúceho Základnú školu s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce
(ďalej ako „Základná škola s materskou školou“), školský klub detí alebo stravujúceho sa
v školskej jedálni, platiť poplatky za služby poskytované v uvedených zariadeniach, ktoré
by inak mal povinnosť zaplatiť vopred.
Vzhľadom na pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu a núdzový stav na území Slovenskej
republiky nie je možné predpokladať deň, kedy deti a žiaci začnú opäť využívať služby
školských zariadení a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti. Preto
starostka mestskej časti navrhuje riešenie, ktorým sa docieli zrušenie povinností
uhrádzať pravidelné mesačné preddavky za služby Základnej škole s materskou školou
v čase, kedy ich deti a žiaci nevyužívajú, a to formou operatívneho rozhodnutia
prostredníctvom mestských médií. Vyúčtovanie predmetných preddavkov bude
vyhotovené na konci školského roku v súlade s internými predpismi Základnej školy
s materskou školou Vývojová 228 Bratislava-Rusovce.
Navrhované rozhodnutie bude mať negatívny vplyv na rozpočet mestskej časti BratislavaRusovce. Vychádzajúc z údajov plnej prevádzky z jesene 2019 bola vypočítaná
predpokladaná strata príjmov za služby školských zariadení do konca júna 2020, a to
v odhadovanej výške približne 57.213,00 EUR. S ohľadom na cudzích stravníkov školskej
jedálne celkový výpadok príjmov môže dosiahnuť výšku až 61.238,00 EUR.
V dôsledku pozastavenia pravidelných preddavkových mesačných platieb, ktoré sú zdrojom
príjmu Základnej školy a materskej školy, bude daný výpadok kompenzovať zriaďovateľ,
teda mestská časť Bratislava-Rusovce. Súčasná mimoriadna situácia teda negatívne
ovplyvní aj rozpočet mestskej časti.
Návrh nariadenia však nemá priamy vplyv na služby pre občana a predstavuje ústretový
krok voči zákonným zástupcom detí a žiakov, ktoré navštevujú materskú školu, školský
klub detí a jedáleň.
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Materiál sa predkladá na rokovanie prostredníctvom elektronických prostriedkov po splnení
zákonných povinností a z dôvodu, aby pozastavenie uvedených platieb mohlo vstúpiť do
účinnosti 1. mája 2020.
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