
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

č. 2/2020, 
ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  
č. 4/2019 zo dňa 3. 12. 2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu  
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Vrakuňa 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa podľa § 6 ods. 1 zákona Slovenskej 
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 15 ods. 2 
písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a § 114 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 sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení 
 

Čl. I 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2019 zo dňa 
3.12.2019 sa dopĺňa takto:   
 
1. Za Článok 6 sa vkladá nový Článok 7, ktorý znie:,, 
 

Čl. 7  
Letný školský klub detí 

Príspevok 
 
1. Letný školský klub detí zabezpečuje pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku  

na základnej škole, záujmovú, oddychovú, resp. pohybovorekreačnú činnosť v čase 
školských prázdnin počas letných mesiacov júl a august. 

 
2. Na čiastočnú úhradu nákladov2) spojených s  činnosťou letného školského klubu detí 

zriadeného mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa pri základnej škole prispieva rodič, resp. 
zákonný zástupca za jedno dieťa sumou vo výške 65,80 EUR za mesiac. Príspevok  
na úhradu ceny potravín a réžie sa bude riadiť doteraz platným VZN o určení výšky 
príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach. 

 
3. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov2) spojených s  činnosťou letného školského 

klubu detí zriadeného mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa pri základnej škole uhrádza 
rodič, resp. zákonný zástupca vopred, najneskôr v posledný deň pred nástupom do letného 
školského klubu detí.  

 
 
4. Školská jedáleň pri základnej škole poskytne stravovanie žiakom počas konania 

letného školského klubu detí za čiastočnú úhradu nákladov v zmysle Čl. 4 a Čl. 6 



2 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2019 zo dňa 
3.12.2019, pričom príspevok na nákup potravín a režijný poplatok uhrádza rodič, resp. 
zákonný zástupca vopred, najneskôr v posledný deň pred nástupom do letného školského 
klubu detí. 

 
5. Príjmy z príspevkov podľa tohto nariadenia budú v plnej výške zahrnuté do rozpočtu 

základných škôl a môžu byť použité aj na financovanie mzdových nákladov zamestnancov 
(mzda, príplatky, náhrady miezd, odmeny...).  

 
 
2. Pôvodné články 7 až 9 sa označujú ako články 8 až 10. 
 

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie: 
,,2) 

§ 114 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.“ 
 

 
                                                               Čl. II 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa sa uznieslo na vydaní tohto 

Všeobecne záväzného nariadenia na svojom zasadnutí dňa 16.6.2020 uznesením                       
č. 185/XIII/2020.  

 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. júla 2020. 
 
 
 
 

JUDr. Ing. Martin Kuruc, v.r. 
    starosta 
 
 
 
 
 
 
 

 
vyvesené na pripomienkovanie dňa: 25.5.2020 
zvesené na pripomienkovanie dňa: 8.6.2020 
schválené uznesením MZ MČ Bratislava -Vrakuňa číslo  185/XIII/2020  zo dňa 16.6.2020  
vyhlásené dňa: 16. júna 2020 


