
Návrh

Všeobecne záväzného nariadenia
Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica

 č. .../2016
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 mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica podľa § 6 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 15 ods. 2 písm. a) zákona č.
377/1999 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov,
§ 28 ods. 5 , § 114 ods. 6, § 140 ods. 10, § 141 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení: 

§ 1
Úvodné ustanovenie

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku1 a
spôsob jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
zákonným zástupcom detí a žiakov a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a
spôsob  jeho  platby  v  školskej  jedálni,  ktoré  budú  uhrádzať  školám  a  školským
zariadeniam  v  zriaďovateľskej  pôsobnosti  mestskej  časti  Bratislava  –  Záhorská
Bystrica (ďalej len „mestská časť“).

2) Pre  účely  tohto  nariadenia  sú  školami  materské  školy  a  školskými  zariadeniami
školské  kluby  detí,  školské  jedálne  a  výdajné  školské  jedálne  v  zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti.

3) Pri stanovení výšky príspevku v materských školách a v školských zariadeniach sa
vychádza  z  úpravy sumy životného  minima  podľa  osobitného predpisu2 pre  jedno
nezaopatrené dieťa.

4) Výšku stanoveného príspevku v materských školách zverejní riaditeľ materskej školy.
Výšku stanoveného príspevku v školských zariadeniach  zverejní  riaditeľ  základnej
školy  alebo  materskej  školy,  ktorého  je  školské  zariadenie  súčasťou.  Zverejnenie
príspevku  podľa  predchádzajúcej  vety  sa  vykoná  obvyklým spôsobom na  verejne
prístupnom mieste v škole, v materskej škole alebo v školskom zariadení.

1§ 28 ods. 5, § 113 ods. 6, § 140 ods. 10, § 141 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2§ 5 zákona č. 601/2003 Z. z, o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov



§ 2
Materská škola

1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole hradí zákonný zástupca dieťaťa a žiaka mesačný 
príspevok vo výške 18,00 eur na jedno nezaopatrené dieťa.

2) Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho 
mesiaca, za ktorý príspevok uhrádza.

3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa ak:
a) má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa 
osobitného predpisu3,

c) je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

4) Na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole 
neuhrádza pre dieťa:
a) 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,

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola 
prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými 
závažnými dôvodmi.

5) V prípadoch podľa § 2 ods. 4. písm b) tohto nariadenia uhrádza zákonný zástupca dieťaťa 
pomernú časť príspevku určeného podľa § 2 ods. 1. tohto nariadenia.

§ 3
Školský klub detí

1) Za pobyt dieťaťa v školskom klube detí hradí zákonný zástupca žiaka mesačný príspevok
vo výške 15,00 eur na jedno nezaopatrené dieťa.

2) Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho
mesiaca, za ktorý príspevok uhrádza.

3) Zriaďovateľ školského klubu detí  rozhodne o znížení alebo odpustení príspevku podľa
§ 3 ods. 1. tohto nariadenia, ak zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada a predloží
doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej
núdzi podľa osobitného predpisu4.

§ 4
Školská jedáleň

1) Príspevok  na  prípravu  a  výrobu  jedla  v  školskej  jedálni,  ktorý  uhrádza  zákonný
zástupca dieťaťa alebo žiaka,  je zložený z príspevku na nákup potravín (ďalej  len
„stravné“) a z príspevku na režijné náklady (ďalej len „réžia“).

3Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
4Zákon č. 599/2003 Z. z.



2) Výšku stravného  na  jedno  jedlo  určujú  finančné  pásma podľa  vekových  kategórií
stravníkov a sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky (ďalej len „ministerstvo“)5. Finančné pásma podľa predchádzajúcej vety sa
stanovujú nasledovne:
a) materská škola (stravníci od 2 do 6 rokov) – 5.pásmo,
b) základná škola (stravníci od 6 do 11 rokov) – 5.pásmo,
c) základná škola (stravníci od 11 do 15 rokov) – 5.pásmo,
d) iní  stravníci  (cudzí  dospelí  stravníci  a  zamestnanci  škôl)  -  ako  stredná  škola

(stravníci od 15 do 18/19 rokov) – 5.pásmo.

3) Výšku stravného na jedno jedlo pre dieťa alebo žiaka,  u ktorého podľa posúdenia
ošetrujúceho  lekára  zdravotný  stav  vyžaduje  osobitné  stravovanie  sa  určí  podľa
materiálno-spotrebných  noriem  a  receptúr  pre  diétne  stravovanie,  vydané
ministerstvom školstva.

4) Výška príspevku na réžiu:
a) je  40  %,  zo  stravného  na  jedno  jedlo  pre  deti  v  materskej  škole  a  žiakov  v

základnej škole,
b) pre cudzích dospelých stravníkov sa vypočíta zo skutočných nákladov potrebných

na prípravu jedného jedla, ktorú určí riaditeľ školy,
c) pre  zamestnancov  školy  sa  vypočíta  zo  skutočných  nákladov  potrebných  na

prípravu jedného jedla, ktorú určí riaditeľ školy. Úhrada sa realizuje podľa § 152
ods. 3 Zákonníka práce6.

5) Uhradený príspevok na réžiu sa za neodobraté jedlo zákonnému zástupcovi dieťaťa a
žiaka nevracia.

6) Riaditeľ základnej školy alebo materskej  školy,  ktorej  je školská jedáleň súčasťou,
alebo  zriaďovateľ  školskej  jedálne  rozhodne  o  znížení  alebo  odpustení  príspevku
podľa § 4 ods. 3 tohto nariadenia, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa
osobitného predpisu7. To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia
podľa osobitného predpisu8.

§ 5
Použitie príjmov z príspevkov

1) Príjmy z príspevkov uhradených podľa § 3 a § 4 tohto nariadenia budú v plnej výške
zahrnuté  do  rozpočtu  príslušných  materských  a  základných  škôl  a  budú  školám
poskytované zriaďovateľom mesačne.

§ 7
Spoločné ustanovenia

5§ 141 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z., Finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa 
vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup 
potravín od 01.09.2011
6§ 152 ods. 3 zákona č.311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov
7Zákon č. 599/2003 Z. z.
8§ 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky



1) Týmto nariadením nie sú dotknuté povinnosti fyzických a právnických osôb podľa
osobitných právnych predpisov, prípadne iných všeobecne záväzných nariadení. 

§ 8
Zrušovacie ustanovenie

Dňom  nadobudnutia  účinnosti  tohto  všeobecne  záväzného  nariadenia  sa  ruší  všeobecne
záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica 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.

§ 9
Účinnosť

Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  bolo  schválené  uznesením  miestneho  zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica č. .../2016 zo dňa ……...  2016.

Nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia, t.j. ……… 2016.


