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Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka
schváliť
návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. ....../2021 o určení
výšky príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava-Dúbravka s účinnosťou od 1.septembra 2021.

Dôvodová správa
1.

Všeobecná časť
A.
V zmysle § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výšku mesačného
príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej
škole zriadenej obcou určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.
V zmysle § 114 ods. 6 vyššie citovaného zákona, výšku mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, určí všeobecne záväzným nariadením obec,
ktorá je jeho zriaďovateľom. V zmysle § 114 ods. 7 zriaďovateľ školského klubu detí môže
rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa odseku 7.
S odvolaním sa na § 140 ods. 9 vyššie citovaného zákona, školská jedáleň poskytuje
stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca
vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na
odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov, ak
tak určí zriaďovateľ a to v súlade s § 140 ods. 10 vyššie citovaného zákona. V zmysle § 140
ods. 11 – 12 sa môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku.
B.
S účinnosťou od 01. 08. 2021 nadobudne účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa. Novela ruší dotáciu na podporu k stravovacím návykom dieťaťa, ktoré je rok pred
plnením povinnej školskej dochádzky (predškolák) a tiež žiakov 1. a 2 stupňa základných škôl
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okrem žiakov z rodín, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo z rodín, ktorých
príjem je najviac vo výške životného minima.
Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej „dotácia na stravu“)
možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v materskej škole
(predškolákovi) do 31.08.2021 nakoľko od 1. augusta 2021 bude platiť prechodné
ustanovenie k úpravám účinným a to § 16e zákona č. 544/2010 o dotáciách, podľa ktorého
budú mať nárok na dotáciu iba deti navštevujúce materskú školu.
Žiaci základnej školy majú nárok na dotáciu do 30.06.2021.
S odvolaním sa na § 4 ods. 3 Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR
možno poskytnúť dotáciu na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole
a v základnej škole na:
a)
každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a v materskej škole
alebo v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v
hmotnej núdzi,
b)
dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti,
ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného
minima.
C.

Navrhované zmeny
- sa týkajú školskej jedálne a výdajnej školskej jedálne
Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt
dieťaťa v materskej škole a taktiež výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s činnosťou školského klubu detí zostávajú nezmenené.
Z dôvodu lepšej prehľadnosti predkladáme nový návrh Všeobecne záväzného nariadenia
mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. ...../2021 o určení výšky mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt v materskej škole, mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí a príspevku na režijné náklady a
podmienky úhrady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti Bratislava-Dúbravka.
Posúdenie dopadu na rozpočet mestskej časti : v prípade, že sa nezníži počet stravníkov
v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni uvedená zmena nebude mať dopad na rozpočet
obce/mesta.

2.

-

Osobitná časť
čl. 1 – obsahuje úvodné ustanovenia
čl. 2 – určuje výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov
za pobyt dieťaťa v materskej škole
čl. 3 – určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s činnosťou školského klubu
čl. 4 – určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšky príspevku na režijné
náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni
čl. 5 – spoločné ustanovenia
čl. 6 – splatnosť príspevku
čl. 7 - osobitné ustanovenia
čl. 8 - zrušovacie ustanovenia
čl. 9 – záverečné ustanovenia
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Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava-Dúbravka
č. ..../2021
zo dňa ............... 2021

o určení výšky mesačného príspevku a spôsobe jeho platby zákonného
zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava-Dúbravka
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka podľa § 15 odsek 2 písm.
a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení
neskorších predpisov, § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116
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 aj ako
iba „zákon“), sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1)
Na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole (ďalej aj ako „MŠ“), školskom klube
detí (ďalej aj ako „ŠKD“), školskej jedálni (ďalej aj ako „ŠJ“) a výdajnej školskej jedálni
(ďalej aj ako „VŠJ“) v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka (ďalej
len „ mestská časť“), prispieva zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo dospelý
mesačným príspevkom (ďalej len „príspevok“), ktorého výšku určuje mestská časť ako
zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.
(2)
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je určenie
výšky mesačného príspevku v jednotlivých druhoch škôl a školských zariadení v
zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti a stanovenie ďalších postupov a podmienok pre
úhradu tohto príspevku.
(3)
Výšku stanoveného príspevku v materských školách, školských kluboch detí
a zariadení školského stavovania podľa tohto nariadenia zverejní riaditeľ materskej
a základnej školy obvyklým spôsobom.
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Čl. 2
Určenie výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov
za pobyt dieťaťa v materskej škole
(1)
Na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný
zástupca dieťaťa mesačne sumou 30,00 eur na jedno dieťa.
(2)
Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa v prípadoch stanovených
zákonom. 1
(3)
Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za
dieťa v prípadoch stanovených zákonom. 2
(4)
Pomernú časť určeného príspevku uhrádza zákonný zástupca v prípade, ak bola
prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými vážnymi
dôvodmi. Výšku pomernej časti určí zriaďovateľ.

Čl. 3
Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s činnosťou školského klubu detí
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí, prispieva
zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 22,00 eur.
(2)
Mestská časť, ako zriaďovateľ školského klubu detí, môže rozhodnúť o znížení alebo
odpustení príspevku v prípadoch stanovených zákonom. 3
(3)
Riaditeľ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa odseku 1, okrem
prípadov stanovených zákonom v odseku 2, aj na základe písomnej žiadosti zákonného
zástupcu žiaka v závažných a opodstatnených dôvodoch.
(4)
Počas dochádzky žiaka do školského klubu detí v čase letných prázdnin zákonný
zástupca žiaka uhrádza príspevok podľa odseku 1.
(1)

(5)

Čl. 4
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšky príspevku na režijné
náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni
Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je mestská časť,
poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný
zástupca (ďalej aj ako „ZZ“) vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca čiastočne
prispieva aj na úhradu režijných nákladov.
(2)
Výšku nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov určujú
finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo. Sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky.
(1)

§ 28 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
2
§ 28 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
3
§ 114 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1
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Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na
odporúčané výživové dávky je určený za každý stravovací deň, príspevok na čiastočnú úhradu
režijných nákladov je určený na kalendárny mesiac:
a)
dieťaťa materskej školy alebo žiaka základnej školy za odobratú stravu v danom
stravovacom dni a mesiaci,
b)
za neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca neodhlásil
dieťa alebo žiaka najneskôr do 14.00 h predchádzajúceho pracovného dňa z poskytovania
stravy v školskej jedálni alebo výdajnej školskej jedálni v danom stravovacom dni a
mesiaci.
(4)
Príspevok zákonného zástupcu na režijné náklady určený podľa tohto článku
nariadenia je na každý kalendárny mesiac vo výške 10,00 eur. Režijný príspevok je nevratný.
Každý stravník, ktorý odoberie aspoň jeden obed v mesiaci, uhrádza režijný príspevok.
(5)
Príspevok na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca i za stravníkov s diabetes,
celiakiou a iným typom diéty, ktorým je umožnená donáška hotového jedla do školskej
jedálne.
(6)
Hodnota jedla pre iné fyzické osoby zahŕňa výšku finančného príspevku podľa
zvoleného finančného pásma 4 a skutočnú výšku režijných nákladov.
(7)
Mestská časť, ako zriaďovateľ ŠJ, môže rozhodnúť o zrušení, alebo odpustení
príspevku v prípadoch stanovených zákonom. 5 To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa
poskytuje dotácia podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
(3)

Príspevok je určený nasledovne (sumy sú uvedené v eurách):
Materská škola

Desiata

Obed

Olovrant

Spolu

od 2 do 6 rokov

€

€

€

€

2.pásmo

0,36

0,85

0,24

1,45

Základná škola

Desiata

Obed

Olovrant

Spolu

€

€

€

€

od 6 do 11 rokov
2.pásmo

1,15

1,15

Základná škola

Desiata

Obed

Olovrant

Spolu

od 11do 15 rokov

€

€

€

€

2.pásmo
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1,23

1,23

§ 3 ods. 3 Vyhlášky č. 330/2009 o zariadení školského stravovania

§ 140 ods. 12 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
5
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Čl. 5
Spoločné ustanovenia
Platnosť dokladu, ktorý potvrdzuje, že zákonný zástupca dieťaťa/žiaka alebo plnoletý
žiak je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi alebo jeho
priemerný čistý mesačný príjem za posledných šesť mesiacov je najviac vo výške životného
minima podľa osobitného predpisu, predloženého v I. polroku školského roka riaditeľovi
školy alebo školského zariadenia, končí k 31. januáru daného školského roka.
(2)
Platnosť dokladu predloženého v II. polroku školského roka riaditeľovi školy alebo
školského zariadenia končí k 31. augustu daného školského roka.
(1)

Čl. 6
Splatnosť príspevku
(1) Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ a ŠKD, podľa čl. 2 a 3 tohto nariadenia sa
uhrádza mesačne vopred, do 10. dňa v danom mesiaci.
(2) Príspevok určený podľa čl. 4 tohto nariadenia sa uhrádza najneskôr do 25. dňa mesiaca
predchádzajúceho mesiacu, v ktorom sa stravovanie poskytuje.

Čl. 7
Osobitné ustanovenia
(1) Za obdobie, v ktorom je prerušené vyučovanie školy alebo prevádzka školského
zariadenia počas celého kalendárneho mesiaca z dôvodu prijatia preventívnych opatrení proti
šíreniu pandémie, alebo z dôvodu mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného
stavu vyhláseného uznesením vlády alebo RÚVZ, sa výška mesačného príspevku podľa čl. 2,
3 a 4 tohto nariadenia neuhrádza je 0,00 eur.
(2) Za obdobie, v ktorom je prerušené vyučovanie školy alebo prevádzka školského
zariadenia z niektorého alebo z viacerých z dôvodov podľa ods. 1 tohto článku iba v niektoré
dni kalendárneho mesiaca, je výška príspevku podľa čl. 2, 3 a 4 tohto nariadenia určená
v pomernej výške v závislosti od počtu dní prerušenia vyučovania školy alebo prevádzky
školského zariadenia v danom kalendárnom mesiaci. Takto určenú pomernú výšku príspevku
podľa predchádzajúcej vety za daný mesiac zverejní príslušný riaditeľ školy alebo školského
zariadenia na webovom sídle školy alebo školského zariadenia.
(3) Zúčtovanie príspevkov uhradených zákonným zástupcom podľa tohto nariadenia vykoná
škola alebo školské zariadenie ku koncu školského roka, najneskôr však do 15.08. príslušného
roka.

Čl. 8
Zrušovacie ustanovenie
Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia stráca účinnosť a platnosť Všeobecne záväzné
nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 4/2019 zo dňa 25.6.2019 o určení výšky
mesačného príspevku a spôsobe jeho platby zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka
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v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava-Dúbravka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.

Čl. 9
Záverečné ustanovenia
(1)
Toto nariadenia bolo schválené na rokovaní miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Dúbravka dňa ........................
(2)

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.09.2021

V Bratislave.......

RNDr. Martin Zaťovič
starosta

Stanoviská komisie ekonomickej a školstva vzdelávania a športu budú doplnené dodatočne.
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