Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava – Vrakuňa
č. 5/2008
zo dňa 09.09.2008
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosti školského klubu detí

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vrakuňa podľa § 15 ods. 2 písm. a)
zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s článkom 38 a článkom 64 Štatútu
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, na základe § 6 ods. 24 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojitosti s § 114 ods. 6 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
§1
Úvodné ustanovenie
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa (ďalej len
„nariadenie”)
upravuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského
klubu detí (ďalej len „príspevok“) v školách, ktorých zriaďovateľom je Mestská časť
Bratislava–Vrakuňa.
(2) Rozpočtová organizácia je oprávnená, v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, prekročiť rozpočtový limit výdavkov o
prostriedky
získané v súlade s § 23 ods. 1 písm. j) uvedeného zákona, a to prostriedky prijaté od rodičov
a iných osôb, ktorí majú voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, alebo žiakov na úhradu
niektorých nákladov v súlade s osobitnými predpismi.
§2
Výška príspevku
(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný
zástupca žiaka mesačne sumou 272,- Sk, počnúc dňom 01.01.2009 sumou 9 €.
(2) Príspevok uvedený v ods. 1 sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
§3
Zníženie alebo odpustenie uhrádzania príspevku

Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku,
ak zákonný zástupca 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 predpisu1/.
§4
Osobitné ustanovenie
Slovenská mena uvedená v § 2 ods. 1. tohto nariadenia bude dňom 01.01.2009 nahradená
menou euro podľa konverzného kurzu 30,126 SK/1 € ako neodvolateľného pevného prepočítacieho
kurzu medzi eurom a slovenskou menou stanoveného Radou Európskej únie. Príspevok podľa tohto
nariadenia znejúci na slovenskú menu a uvedený pri príslušnej čiastke v slovenskej korune sa
odo dňa zavedenia meny euro, t. j. s účinnosťou od 01.01.2009, považuje za hodnotu znejúcu
na eurá, a to v prepočte a so zaokrúhlením jej peňažného vyjadrenia podľa konverzného kurzu
a ďalších pravidiel pre prechod na euro.
§5
Záverečné ustanovenie
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01.10.2008.

Mgr. Ladislav F a t u r a
starosta

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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