NÁVRH
Všeobecne záväzného nariadenia č. ... /2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce
Mestská časť Bratislava-Rusovce, na základe samostatnej pôsobnosti podľa stanovenia
článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ustanovení § 4 ods. 3 písm. g) a n)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa
ustanovenia § 28, 49, 114, 116 a 40 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a podľa ustanovenia § 6 ods. 12 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 vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
zo ........ 2021,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov 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. I
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ ÚSTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
(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.

DRUHÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ ÚSTANOVENIA
§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,
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.
§3
Školský klub detí
(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského
klubu detí prispieva rodič mesačne na jedného žiaka sumou 30 eur.
(2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so skrátenou výchovno-vzdelávacou činnosťou
školského klubu detí prispieva rodič mesačne na jedného žiaka sumou 18 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.
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(4) Počas dochádzky dieťaťa do školského klubu detí v čase letných prázdnin rodič uhrádza
plnú výšku stanoveného príspevku.
(5) Príspevok rodič uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom
mesiaci.
(6) 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.
(7) Riaditeľ je oprávnený spoplatniť oneskorené vyzdvihnutie detí svojimi rodičmi, za každú
aj začatú polhodinu vo výške 10 eur.
§4
Školská jedáleň pri materskej a základnej škole
(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 k stravovacím návykom dieťaťa,
poskytovanej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVaR SR“).
(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
Bratislava-Rusovce.
c) 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.
(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 - 19 ročných a úhrada sa realizuje podľa Zákonníka
práce.
(4) V prípade neodhlásenia stravníka zo stravovania sa úhrada za stravnú jednotku nevracia.
(5) Platba rodiča dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, za celodennú stravu na jeden deň
je znížená o dotáciu v zmysle osobitného právneho predpisu1), a to za každé dieťa, ktoré
navštevuje materskú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.
(6) Platba zákonného zástupcu za stravu na jeden deň je znížená o dotáciu v zmysle
osobitného právneho predpisu¹, a to za každé dieťa, ktoré navštevuje základnú školu a žije v
domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo
výške životného minima.
(7) Platba zákonného zástupcu za stravu na jeden deň je znížená o dotáciu v zmysle
osobitného právneho predpisu¹, a to za dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej
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školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti
neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré
dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa
osobitného predpisu2); táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným
vyhlásením.
(8) Určenie výšky ceny celodennej stravy dieťaťa materskej školy a žiaka základnej školy je
ustanovené v prílohe č. 1 tohto nariadenia.
(9) Výšku úhrady zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti Bratislava-Rusovce za stravu si určí zamestnávateľ interným predpisom.

TRETIA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§5
Zrušovacie ustanovenie
Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2019 o výške príspevku
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti BratislavaRusovce.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2021.

PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.
starostka

1) Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
2) § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 416/2020 Z. z.
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Príloha č. 1
k Všeobecne záväzného nariadenia č. ... /2021
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov 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

Desiata

Obed

Olovrant

Príspevok zákonného
zástupcu na úhradu
režijných nákladov
školskej jedálne

Platba zákonného
zástupcu za
celodennú
stravu/jeden obed

Materská škola
Dieťa od 2 do 5
rokov veku

0,38 €

0,90 €

0,26 €

0,35 €

1,89 €

Dieťa posledného
ročníka

0,38 €

0,90 €

0,26 €

0,35 €

1,89 €

Základná škola
Žiak I. stupeň

1,21 €

0,14 €

1,35 €

Žiak II. stupeň

1,30 €

0,14 €

1,44 €
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Príloha č. 2
k Všeobecne záväzného nariadenia č. ... /2021
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce
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