
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 
 

Návrh  
po zapracovaní pripomienok 

 
V š e o b e c n e  z á v ä z n é  n a r i a d e n i e   
mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 

 
č. .../2012 

z .....septembra 2012 
o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej  škole, 

povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na 
stravovanie v zariadení školského stravovania 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa § 6 ods. 1 zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 24 zákona NR 
SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 5 až 8, § 114 ods. 6 až 8, § 140 ods. 
9 až 11 a § 141 ods. 5 až 7 zákona NR SR 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. Týmto  všeobecne záväzným nariadením  sa ustanovujú povinnosti fyzickým osobám, ktoré 
 sú zákonnými zástupcami maloletých detí (ďalej len „deti“)  v súvislosti s pobytom  dieťaťa 
 v materskej  škole, na činnosť v školskom klube detí,  pri stravovaní v zariadení školského 
 stravovania,  ako aj  fyzickým  osobám  pri  stravovaní  v  zariadení  školského  stravovania,   
 ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava – Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“). 

 
2. Pre účely tohto nariadenia sú školami materské školy a základné školy, školskými  

zariadeniami sú školské kluby detí a zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti.  

 
§ 2 

Povinný príspevok na  
pobyt dieťaťa v materskej škole 

 
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole je zákonný zástupca dieťaťa povinný prispievať na  

čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 30 EUR. 
 
2.   Tento  povinný  príspevok  sa uhrádza vopred  do 10. dňa  v kalendárnom mesiaci. 
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§ 3 
Oslobodenie a odpustenie povinného príspevku  

na pobyt dieťaťa v materskej škole 
 
1. Od povinného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je oslobodený zákonný zástupca, 

ak:  
 

a) dieťa  má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 
b) predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej 

núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,1) 
c) dieťa je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

 
2. Povinný  príspevok  na  základe  rozhodnutia starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto   
       (ďalej len „starosta“) sa neuhrádza, ak:  

 
a) dieťa  prerušilo dochádzku do materskej školy na viac  ako tridsať po sebe  nasledujúcich   

kalendárnych dní preukázateľne z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov na základe 
písomnej žiadosti zákonného zástupcu, 

b)  dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená 
prevádzka  materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými 
dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného 
príspevku.  

 
3. Ak má zákonný zástupca/zákonní zástupcovia dieťaťa trvalý pobyt v mestskej 

časti Bratislava–Staré Mesto, je výška príspevku znížená o 5 EUR  mesačne na jedno 
nezaopatrené dieťa. Za druhé a každé ďalšie nezaopatrené dieťa navštevujúce príslušnú 
materskú školu v danom kalendárnom roku sa suma príspevku zníži o 10 EUR zo 
základnej sumy. 

 
 

§ 4 
Povinný príspevok  

na činnosť školského klubu detí  
 
1. Na  čiastočnú  úhradu  nákladov  spojených  s  činnosťou  školského  klubu detí  je zákonný 

zástupca žiaka povinný  prispievať mesačne sumou  23 EUR. 
 
 
2. Tento povinný príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 
 
3. Ak má dieťa a jeho zákonný zástupca /zákonní zástupcovia trvalý pobyt v mestskej 

časti Bratislava–Staré Mesto , je výška príspevku znížená  o 5 EUR  mesačne na jedno 
nezaopatrené dieťa. 
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§ 5 
Odpustenie  povinného príspevku  
na činnosť školského klubu detí 

 
Povinný príspevok môže na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka svojím 
rozhodnutím čiastočne alebo úplne odpustiť starosta v prípade, ak zákonný zástupca predloží 
doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi 
podľa osobitného predpisu.1) 

 
§ 6 

Povinný príspevok na nákup potravín  
v zariadení školského stravovania 

 
1. Na stravovanie dieťaťa alebo žiaka v zariadení školského stravovania je  zákonný  zástupca  

povinný  mesačne prispievať  sumou, ktorú určí starosta na návrh riaditeľa školy a vedúcej 
zariadenia školského stravovania v rozpätí aktuálnych finančných pásiem v súlade 
s rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

 
2. Príspevok na nákup potravín na prípravu jedál a nápojov pre dospelého stravníka 

(zamestnanca školy, školského zariadenia a inú fyzickú osobu) sa určuje podľa vekovej 
kategórie stravníkov od 15 – 18/19 ročných a  úhrada sa realizuje podľa  Zákonníka práce. 
Výšku mesačného príspevku určí starosta na návrh riaditeľa školy a vedúcej zariadenia 
školského stravovania v rozpätí aktuálnych finančných pásiem v súlade s rozhodnutím 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.   

 
3. Iná fyzická osoba uhrádza okrem príspevku na nákup potravín na  jedlo aj režijné náklady  

na prípravu a výdaj jedla vo výške, ktorú určí riaditeľ školy a vedúca zariadenia školského 
stravovania. 

 
4. Zákonný zástupca dieťaťa a žiaka uhrádza príspevok na réžiu vo výške 0,50 €/deň na 1 dieťa 

a 1 žiaka. 
 
5. Príspevok na réžiu môže na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka 

svojím rozhodnutím čiastočne alebo úplne odpustiť starosta v prípade, ak zákonný zástupca 
predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v 
hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.1) 

 
6. Tento povinný príspevok sa uhrádza vopred vždy do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 
 

 
§ 7 

Zrušovacie ustanovenie 
 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 7/2011 
z 13. septembra 2011 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej  škole, 
povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na 
stravovanie v zariadení školského stravovania.  

______________________________________________________________________________________________________    

 1) zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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§ 8 

Všeobecné ustanovenie a účinnosť 
 
1. Súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia je aj príloha aktuálnych finančných pásiem. 
 
 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  01.11.2012. 
 
 
                                                                                            PhDr. Tatiana Rosová 

                                                                                                 starostka mestskej časti 
                                                                                                  Bratislava-Staré Mesto 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


