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Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2016
 mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica zo dňa 21.12.2015

Názov bodu programu: Návrh  znenia  VZN  ktorým  sa  určuje  výška  príspevku  a
spôsob jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a
školských  zariadeniach  v  zriaďovateľskej  pôsobnosti
mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Záhorská Bystrica

A) s ú h l a s í
s návrhom znenia VZN ktorým sa určuje výška príspevku a spôsob jeho platby na čiastočnú
úhradu  nákladov  v  školách  a  školských  zariadeniach  v  zriaďovateľskej  pôsobnosti
mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica  v  predloženom  znení,  ktorým  sa  nahradí
VZN č. 4/2012 ktorým sa určuje  výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa  a  žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica zo dňa 04.09.2012.

B) ž i a d a
starostu  mestskej  časti  Bratislava  –  Záhorská  Bystrica,  o  zabezpečenie  bezodkladného
zverejnenia návrhu VZN v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov.



Dôvodová správa

Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s § 6
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 28 ods. 5, § 114
ods. 6 § 140 ods. 10 a § 141 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“), § 6 ods. 24 zákona
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení  neskorších  predpisov  (ďalej  len  „zákon  o  štátnej  správe  v školstve“),  určuje  všeobecne  záväzným
nariadením:

 výšku  mesačného  príspevku  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  na  pobyt  dieťaťa  v
materskej škole (MŠ),

 výšku  mesačného  príspevku  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  na  pobyt  dieťaťa  v
školskom klube detí (ŠKD),

 výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín (finančné pásmo
podľa vekových kategórií), výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v
školskej jedálni (ŠJ).

Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava - Záhorská Bystrica  (ďalej  len
„miestne  zastupiteľstvo“)  04.09.2012  schválilo  VZN  č.  4/2012  ktorým  sa  určuje  výška
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a  žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v škole a  v
školských  zariadeniach  v  zriaďovateľskej  pôsobnosti
mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica.

Návrh na nové znenie VZN sa predkladá z dôvodu absencie určenia výšky príspevku
na čiastočnú  úhradu nákladov na nákup potravín (finančné pásmo podľa vekových kategórií),
výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v ŠJ.

Navrhovaná  výška  mesačného  príspevku  na  čiastočnú  úhradu  výdavkov  za  pobyt
dieťaťa v MŠ a výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD zostávajú po
konzultácií s vedením Základnej školy s materskou školou Hargašova 5 nezmenené. Uvedená
základná škola je jediným školským zariadením v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.



1.  Výška  mesačného  príspevku  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  na  pobyt  dieťaťa  v
materskej škole (MŠ)

V súlade s VZN č. 4/2012 prispievajú zákonní zástupcovia detí na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt
dieťaťa v MŠ nasledovne:

 18,00 eur na jedno nezaopatrené dieťa

Táto výška úhrady je určená v súlade a na základe § 28 ods. 5 školského zákona.

Pre porovnanie sa uvádza výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na pobyt dieťaťa
v MŠ určená v okolitých mestských častiach a obciach / mestách:

 MČ Bratislava – Lamač: 15,00 eur
 MČ Bratislava – Dúbravka: 25,00 eur / 35,00 eur s trvalým bydliskom v inej MČ
 MČ Bratislava – Devínska Nová Ves: 18% životného minima pre jedno nezaopatrené

dieťa (aktuálne 16,30 eur)
 Stupava: 25,00 eur
 Marianka: 25,00 eur jedno dieťa / 15,00 eur druhé a každé ďalšie dieťa / 30,00 eur v

prípade že jeden z rodičov nemá trvalý pobyt v obci / 40,00 eur v prípade že ani jeden
rodič nemá trvalý pobyt v obci

Na základe  porovnania  vyplýva,  že  mestská časť  má výšku príspevku určenú nariadením
nižšiu ako je priemer v okolitých mestských častiach, obciach a mestách.



2.  Výška  mesačného  príspevku  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  na  pobyt  dieťaťa  v
školskom klube detí (ŠKD)

V súlade s VZN č. 4/2012 prispievajú zákonní zástupcovia detí na čiastočnú úhradu
nákladov za pobyt dieťaťa v ŠKD nasledovne:

 15,00 eur na jedno nezaopatrené dieťa

Táto výška úhrady je určená v súlade a na základe § 114 ods. 6 školského zákona.

Pre porovnanie sa uvádza výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa
v ŠKD určená v okolitých mestských častiach a obciach / mestách:

 MČ Bratislava – Lamač: 15,00 eur
 MČ Bratislava – Dúbravka: 18,00 eur
 MČ Bratislava – Devínska Nová Ves: 18% životného minima pre jedno nezaopatrené

dieťa (aktuálne 16,30 eur)
 Stupava: 12,00 eur
 Marianka: 15,00 eur jedno dieťa / 10,00 eur druhé a každé ďalšie dieťa

Na základe  porovnania  vyplýva,  že  mestská časť  má výšku príspevku určenú nariadením
nižšiu ako je priemer v okolitých mestských častiach, obciach a mestách.



3. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín (finančné pásmo
podľa vekových kategórií), výška príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v
školskej jedálni (ŠJ)

Vecne príslušné VZN č. 4/2012 v aktuálnom znení nepojednáva o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín (finančné pásmo podľa vekových kategórií) a
výške príspevku na režijné náklady v školskej jedálni.

Legislatíva zjednocuje  postavenia územnej  samosprávy a neštátnych zriaďovateľov
školských jedálni a výdajných školských jedálni vo vzťahu k režijným nákladom. Obce a
mestské časti sú povinné určiť všeobecne záväzným nariadením nielen výšku nákladov na
nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov (určením jedného z piatich finančných
pásiem  vydaných  Ministerstvom  školstva,  vedy  výskumu  a  športu  SR)  -  ako  bolo
doposiaľ - ale aj výšku príspevku na režijné náklady.

Výška navrhovaného príspevku na režijné náklady je počítaná z nákladov na nákup
potravín na jedno jedlo podľa finančných pásiem vydaných Ministerstvom školstva,  vedy
výskumu a športu SR platných od 01.09.2011 ako 40% z nákladov na nákup potravín na
jedno jedlo.

Celková  výška  príspevku  na  nákup  potravín  a  režijné  náklady  (RN)  podľa  jednotlivých
kategórií:

Kategória 5. pásmo RN 40% Spolu
Aktuálny

stav
Rozdiel

MŠ 1,34 € 0,54 € 1,88 € 1,56 € +20,26%

ZŠ I. stupeň 1,16 € 0,46 € 1,62 € 1,40 € +16,00%

ZŠ II. stupeň 1,22 € 0,49 € 1,71 € 1,50 € +13,87%

Pre porovnanie sa uvádza prepočet na 20 dní / ~1 mesiac:

1 dieťa v MŠ + stravovanie:

Mesačne Aktuálny stav Navrhovaný stav Rozdiel

Príspevok za pobyt 18,00 € 18,00 € +0,00 €

Príspevok za stravu 31,20 € 37,60 € +6,40 €

Spolu 49,20 € 55,60 € +6,40 €

1 dieťa v ŠKD + stravovanie:

Mesačne Aktuálny stav Navrhovaný stav Rozdiel

Príspevok za pobyt 15,00 € 15,00 € +0,00 €

Príspevok za stravu 28,00 € 32,40 € +4,40 €

Spolu 43,00 € 47,40 € +4,40 €

1 dieťa II. stupeň stravovanie:

Mesačne Aktuálny stav Navrhovaný stav Rozdiel

Príspevok za stravu 30,00 € 34,20 € +4,20 €

Spolu 30,00 € 34,20 € +4,20 €


