Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava – Vrakuňa
č. 1/2016
zo dňa 28.6.2016
o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu
výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej
časti Bratislava – Vrakuňa

Podľa §15 ods. 2 písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 b. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28, §114, §140, § 141 zákona č. 245/2008 Z.z,
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 6 zákona
č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa miestne zastupiteľstvo uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení.

Čl. 1
Úvodné ustanovenie
1.

Toto všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Vrakuňa (ďalej len
„nariadenie“) upravuje výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú
úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská
časť Bratislava–Vrakuňa.

2.

Pre účely tohto nariadenia je školou materská škola a školským zariadením je školský klub
detí a školská jedáleň v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.
Čl. 2
Materská škola

1.

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej,
intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára
predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za
čiastočnú úhradu.

2.

Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa
prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na jedno dieťa sumou
20,- €.
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3.

Príspevok uhrádza zákonný zástupca vopred, najneskôr do 10. dňa v kalendárneho
mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

4.

Príspevok v materskej škole zákonný zástupca neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak 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 predpisu¹,
c) ktoré je umiestnené v materskej škôlke na základe rozhodnutia súdu,
d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo z rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom,
e) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin,
f) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy lekárom vystavené
potvrdenie, že dieťa má nariadenú špeciálnu stavu, riaditeľ môže tento príspevok
znížiť o 50 %.

5.

Ak bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými
závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca dieťaťa pomernú časť
príspevku.
Čl. 3
Školský klub detí

1.

Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na
základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na
ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských
prázdnin.

2.

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského
klubu zriadeného mestskou časťou Bratislava–Vrakuňa pri základnej škole prispieva
zákonný zástupca mesačne za jedno dieťa sumou vo výške 15,- €.

3.

Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca,
ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

4.

Riaditeľ školy 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.
Čl. 4
Školská jedáleň
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1.

Školská jedáleň pri základnej škole a školská jedáleň pri materskej škole poskytuje
stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný
zástupca. Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov.

2.

Príspevok na režijné náklady školskej jedálne pri základnej škole vo výške
3,- €/mesiac uhrádza zákonný zástupca vopred spolu s nákladmi na nákup potravín.

3.

Príspevok na režijné náklady školskej jedálne pri materskej škole vo výške
3,50 €/mesiac uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vopred spolu s nákladmi na nákup
potravín. Tento príspevok uhrádzajú aj rodičia detí, ktoré si do materskej školy zo
zdravotných dôvodov sami prinášajú vlastnú stravu.

4.

Príspevok na režijné náklady školskej jedálne uhrádzajú zamestnanci materskej školy
a základnej školy a cudzí stravníci všetkých vekových kategórií vo výške skutočných
režijných nákladov potrebných na prípravu jedného jedla. Výšku príspevku určí riaditeľ
školy.

5.

Riaditeľ školy 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.

6.

Riaditeľ školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na režijné náklady
školskej jedálne za dieťa alebo žiaka, ktorému bola priznaná dotácia na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (v zmysle Oznámenia
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa o priznaní dotácie na stravu).

7.

Uhradený príspevok na réžiu sa za neodobraté jedlo zákonnému zástupcovi dieťaťa, žiaka
a cudzím stravníkom nevracia.
Čl. 5
Zrušovacie ustanovenie

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší:
1.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 zo dňa 23.10.2012 o výške príspevku za pobyt
dieťaťa v materskej škole.
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2.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 zo dňa 23.10.2012 o výške mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí.

3.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2013 zo dňa 17.9.2013 o výške mesačného príspevku
na režijné náklady v školskej jedálni.

Čl.6
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. septembra 2016.

JUDr. Ing. Martin Kuruc v.r.
starosta

Vyvesené: 6.6.2016
Zvesené: 18.6.2016
Schválené uznesením miestneho zastupiteľstva č. 207/XIV/2016 zo dňa 28.6.2016
Vyhlásené dňa: 11.7.2016

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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