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1. Návrh uznesenia 
 
Miestne zastupiteľstvo  mestskej časti Bratislava Petržalka 
 
1. sa uznáša 

 
na všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa mení VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka 
č.5/2008 v znení VZN č. 1/2009, 1/2010 a 2/2011 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho 
platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. 
 
2. žiada 
 
starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka vydať úplné znenie VZN č. 5/2008 o určení výšky 
príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach. 
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2. Dôvodová správa 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 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 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, § 8 ods. 1 a 2) 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, prílohy 
č. 1 ab, položka č. 23 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa uznieslo na 
všeobecne záväznom nariadení mestskej časti Bratislava-Petržalka (VZN)  č. 1/2009, VZN   
č. 1/2010 a VZN č. 2/2011, ktorým sa menilo VZN č. 5/2008 o určení výšky príspevku 
a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky s účinnosťou od 1.1.2010 zverejnilo 
finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 
stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup 
potravín pre diétne stravovanie. Materské školy a školské jedálne pri materských školách 
nemajú právnu subjektivitu a organizačne sú začlenené pod Strediskom služieb školám 
a školským zariadeniam Petržalka (ďalej len stredisko). V zmysle § 5 ods. 11 VZN č. 5/2008 
o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach predpisov riaditeľ strediska rozhodol o 5 finančnom pásme na nákup 
potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevku zákonného zástupcu 
dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín pre diétne stravovanie. Na základe 
uvedeného sa novelizácia VZN o príspevkoch nerobila. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len 
„ministerstvo“) v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene sa doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
školský zákon) zverejnilo aktualizáciu finančných pásiem nákladov na nákup potravín na 
jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa 
a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín s účinnosťou od 1.9.2011, vrátane diétneho 
stravovania.  

Aktualizácia finančných pásiem predstavuje 5%-né zvýšenie I. finančného pásma 
nákladov na nákup potravín na jedno jedlo pre všetky vekové kategórie stravníkov platného 
od 1. januára 2010, vrátane diétneho systému stravovania, ako východiská pre ďalšie úpravy.  
Išlo o zapracovanie požiadaviek krajských školských úradov na odstránenie nezrovnalostí 
vzniknutých eurokonverziou a úpravu finančných nákladov doplnkového stravovania 
v internátnych školách a školských zariadeniach s postupnosťou podľa vekových kategórií 
stravníkov a jednotlivých finančných pásiem. 

Ministerstvo pri vypracovaní finančných pásiem zohľadnilo aspekt predpokladaného 
finančného dopadu na rozpočty rodín so sociálnou odkázanosťou. Z toho dôvodu finančné 
pásma, ktoré predstavujú rozsah nákladov na nákup potravín na jedno jedlo nezohľadňujú 
vývoj spotrebiteľských cien vybratých základných potravín na Slovensku v plnom rozsahu. 

V zmysle § 140 ods. 10 školského zákona školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je 
obec, 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. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca 
dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 
stravníkov, určí zriaďovateľ VZN podľa ods. 9 citovaného zákona. 

Vzhľadom na aktualizáciu finančných pásiem ministerstvom navrhujeme novelizovať 
VZN č. 5/2008 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach z dôvodov: 
a) dopracovania znenia nových odsekov v § 5 VZN č. 5/2008, ktoré sa budú týkať 

finančných pásiem pre diétne stravovanie, 
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b) 5% zvýšenia príspevku na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 
stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup 
potravín vrátane diétneho stravovania. 

 
Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu 25. 8. 2011 a v zmysle zásad pre 
prijímanie všeobecne záväzných nariadení bol zverejnený na úradnej tabuli a na web stránke 
mestskej časti Bratislava-Petržalka. Ďalej bol predložený na pripomienkové konanie 
verejnosti, riaditeľom ZŠ, SSŠaŠZP, na jednotlivé oddelenia a referáty MÚ a bol predložený 
na rokovanie komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka. Výsledky 
pripomienkového konania a stanoviská jednotlivých komisií sú v prílohách č. 1 a č. 2  
materiálu. 
Dňa 20. 09. 2011 bol materiál prerokovaný v  R, ktorá odporučila MZ uzniesť sa na novele 
VZN č. 5/2008 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach. 
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3. Doložky 
 

1. Rozpočtová doložka 
Schválenie predkladaného návrhu nepredpokladá dopad na rozpočet mestskej časti 
Bratislava-Petržalka. 
 

2. Finančná doložka 
Schválenie predkladaného návrhu bude mať finančný dopad na obyvateľov (zákonných 
zástupcov detí a žiakov) mestskej časti Bratislava-Petržalka vo zvýšení príspevku 
zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín o 0,06 € 
v prípade dieťaťa materskej školy, o 0,05 € žiaka vo veku od 6 do 11 rokov, o 0,05 € 
v prípade žiaka vo veku od 11 do 15 rokov a o 0,06 € v prípade žiaka vo veku 15 až 
18/19 rokov (žiaka strednej školy).  
Finančný dopad na obyvateľov (zákonných zástupcov detí a žiakov) mestskej časti 
Bratislava-Petržalka v zmene výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo 
výške nákladov na nákup potravín pre diétne stravovanie zvýšenie príspevku o 0,08 € 
pre dieťa materskej školy, zvýšenie príspevku o 0,08 € žiaka vo veku od 6 do 11 
rokov, o 0,07 € žiaka vo veku od 11 do 15 rokov a o 0,09 € stravníka od 15 – 18/19 
rokov (žiaka strednej školy). 

 
3. Ekonomická doložka 

Schválenie predkladaného návrhu nebude mať dopad na hospodárenie podnikateľskej 
sféry mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
 

4. Environmentálna doložka 
Schválenie predkladaného návrhu nebude mať dopad na životné prostredie. 
 

5. Doložka zlučiteľnosti 
Uvedený návrh je v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
4. Pripomienkové konanie: 
Na pripomienkové konanie boli oslovení dňa 30.08.2011: 
- riaditelia základných škôl (11) 
- riaditeľ Strediska služieb školám a školským zariadeniam 
- vedúci oddelení miestneho úradu (10) 
- právny referát (1) 
Materiál bol zaslaný  30.08.2011 na prerokovanie v komisiách Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Petržalka: 
- školská komisia 
- komisia kultúry, mládeže a športu 
- finančná komisia 
- komisia investičných činností 
- komisia správy majetku a miestnych podnikov 
- komisia územného plánu, výstavby a dopravy 
- komisia životného prostredia a verejného poriadku 
- komisia sociálna a bytová 

 
Vyhodnotenie pripomienkového konania  a stanoviská komisií miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava-Petržalka sú v prílohách k materiálu č. 1 a č. 2 . 
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N á v r h 
Všeobecne záväzné nariadenie č. ... zo dňa  ..., ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 

záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2008 z 19. augusta  2008  
v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2009 z 3. februára 2009, všeobecne 

záväzného nariadenia č. 1/2010 zo dňa 9. marca 2010 a všeobecne záväzného nariadenia 
č. 2/2011 zo dňa 22. marca 2011 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na 

čiastočnú úhradu  nákladov v školách a školských zariadeniach 
 

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 Zb.  
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 1 a 2) zákona č. 596/2003 Z. z.  
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
prílohy č. 1 ab, položka č. 23, Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka uznieslo na tomto všeobecne 
záväznom nariadení mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „nariadenie“), ktorým sa 
mení a dopĺňa nariadenie č. 5/2008 v znení nariadení č. 1/2009, 1/2010 a 2/2011 o určení 
výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach. 
 

Čl. I 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2008 z 19. augusta 2008 o určení výšky príspevku 
a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 
mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 1 zo dňa 3. februára 2009, VZN č. 1/2010 
zo dňa 9. marca 2010 a VZN č. 2/2011  zo dňa 22. marca 2011sa mení a dopĺňa takto: 
 
1) „V § 5 sa vypúšťa odsek 3.“. 
 
2) „V § 5 doterajšie odseky 4, 5, 6, 7 sa označujú ako odseky 3, 4, 5, 6.“. 

 
3) V § 5 ods. 3 znie: 

„Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa materskej školy je: 
a) desiata   0,28 € 
b) obed   0,68 € 
c) olovrant 0,23 €  

spolu   1,19 €.“. 
 
2) V § 5 ods. 4 znie: 

„ Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre žiaka základnej školy je: 
a) doplnkové jedlo (desiata) 0,46 € 
b) obed žiaka vo veku od 6 do 11 rokov 0,95 € 
c) obed žiaka vo veku od 11 do 15 rokov 1,01 €.“. 

 
3) V § 5 ods. 5 znie: 

„ Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre vekovú kategóriu stravníkov 15-18/19 
ročných žiakov strednej školy: 
a) doplnkové jedlo (desiata) 0,46 € 
b) obed 1,19 €.“. 

 
4) V § 5 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie: 

„Príspevok na nákup potravín pre diétne stravovanie na jedno jedlo pre dieťa materskej 
školy: 
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a) desiata   0,38 € 
b) obed   0,91 € 
c) olovrant 0,31 € 

spolu   1,60 €.“. 
 

5) V § 5 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie: 
„Príspevok na nákup potravín pre diétne stravovanie na jedno jedlo pre žiaka základnej 
školy: 
a) doplnkové jedlo (desiata) 0,46 € 
b) obed žiaka vo veku od 6 do 11 rokov 1,39 € 
c) obed žiaka vo veku od 11 do 15 rokov 1,46 € 
d) obed žiaka vo veku od.15 do 18/19 rokov 1,60 €.“. 

 
6) V § 5 doterajšie odseky 8, 9, 10, 11, 12, 13, sa označujú ako odseky  9, 10, 11, 12, 13, 14.“. 
 
7)  V § 5 ods. 13 znie: 

„Diétne stravovanie detí a žiakov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára 
zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie môžu zabezpečovať školské jedálne pri 
materských školách a školské jedálne pri základných školách s uvedením spôsobu 
manipulácie  a vydávania jedál pri dodržaní hygienického režimu.“. 

 
8) „V § 5 sa vypúšťa odsek 14.“. 
 

 
Čl. II 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť .................... 2011. 
 
 

Vladimír B a j a n 
Starosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 
 

Vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu VZN o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov  
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Výzva na pripomienkovanie zverejnená 30. 08. 2011  
Do pripomienkového konania boli oslovení: 
- riaditelia základných škôl (11) 
- riaditeľ Strediska služieb školám a školským zariadeniam  
- vedúci oddelení miestneho úradu (10) 
- právny referát (1) 
- verejnosť prostredníctvom zverejnenia na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Petržalka a na úradnej tabuli 
  
Počet doručených stanovísk: 9      Počet pripomienok celkom: 1         Z toho počet zásadných pripomienok: 1 
P. 
č. 

Organizácia, oddelenie, 
komisia 

Pripomienka Obsah pripomienky Zdôvodnenie: 
A – akceptovaná  
N - neakceptovaná 

1. ZŠ Nobelovo nám. 6 Bez pripomienok   
2. Milan Lezo, SSŠaŠZP Bez pripomienok   
3. Právny referát  

Ľubomír Kollár,  
Ján Haraslín,  

Čl. I Návrh: aby z VZN č. 5/2008 o určení príspevku a spôsobe 
platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach v znení neskorších dodatkov sa vypustil v Čl. I 
§ 5 ods. 3 VZN č. 1/2009 a vypustil sa v § 5 ods. 11 VZN č. 
5/2008 nakoľko podľa školského zákona výšku nákladov na 
nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov určuje 
zriaďovateľ VZN v zmysle zákona č. 245/2008 o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon). 

A – v návrhu novelizácie sa 
vypúšťa v Čl. I v § 5 ods. 3 a v § 
5 ods. 14, ktorý je vo VZN č. 
5/2008 v § 5 ods. 11. 

4. Denisa Paulenová, OOV  Bez pripomienok   
5. Peter Kostka, ved.OSV  Bez pripomienok   
6. Jana Jecková, ved.OŽP  Bez pripomienok   
7. Ján Kubička, ved. ONM  Bez pripomienok   
8. Julián Lukáček, ved. FO Bez pripomienok   
9. Alena Halčáková, ved. OSV Bez pripomienok   
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Príloha č. 2 
Vyhodnotenie prerokovania návrhu  novely VZN č. 5/2008 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov  

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v komisiách  
 

Návrh novely VZN bol zaslaný na prerokovanie do  komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka:  
školská komisia, komisia kultúry, mládeže a športu finančná komisia, komisia investičných činností, komisia správy majetku a miestnych podnikov 
komisia územného plánu, výstavby a dopravy, komisia životného prostredia a verejného poriadku, komisia sociálna a bytová 
 

Počet doručených uznesení: 6                Počet pripomienok celkom: 1                                        Z toho počet zásadných pripomienok: 1 

P.  č. Komisia 
Termín 

rokovania 
komisie 

Pripomienka 
Hlasovanie 

prítomní/ za/proti/zdržal 
sa hlasovania 

Zdôvodnenie: 
A - akceptovaná 
N - neakceptovaná 

  1. Školská  05.09.2011 

Školská komisia odporúča prijať Všeobecne 
záväzné nariadenie (VZN), ktorým sa mení VZN 
mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2008 z 19. 
augusta  2008 v znení VZN č. 1/2009 z  3. 
februára 2009, VZN č. 1/2010 zo dňa 9. marca 
2010 a VZN č. 2/2011 zo dňa 22. marca 2011 
o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na 
čiastočnú úhradu v zmysle predloženého návrhu 
uznesenia vrátane úpravy Čl. I  § 5 (vypustiť ods. 
3 VZN č. 1/2009),   úpravy v § 5 VZN č. 5/2008 
(vypustiť ods. 11 VZN č. 5/2008). 

5 5 0 0 

A - v návrhu 
novelizácie sa 
vypúšťa v Čl. I v § 5 
ods. 3 a v novelizácii 
§ 5 sa vypúšťa ods. 
14, ktorý je vo VZN 
č. 5/2008 v § 5 ods. 
11. 

  2. Finančná  14.09.2011 Bez pripomienok 6 5 0 1  

  3. 
Správy majetku 
a miestnych podnikov 

14.09.2011 Bez pripomienok 5 5 0 0  

  4. 
Životného prostredia 
a verejného poriadku 

14.09.2011 Bez pripomienok 5 5 0 0  

  5. Sociálna a bytová 12.09.2011 Bez pripomienok 5 5 0 0  

  6. Kultúry, mládeže a športu 12.09.2011 Bez pripomienok 5 5 0 0 
 
 

 
 


