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Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka
schváliť
Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. ......../2015 zo dňa ............ 2015, ktorým sa mení VZN
č. 1/2012 zo dňa 17. 4. 2012 v znení VZN č. 4/2013 zo dňa 23. apríla 2013 o určení výšky
príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.
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Dôvodová správa
Mestská časť Bratislava-Petržalka ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení má v súlade
s § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 28 ods. 5, § 112 ods. 6 § 116 ods. 6 a § 140 ods. 10 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (školský zákon), § 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 (zákon o štátnej správe v školstve), určuje všeobecne záväzným nariadením:
- výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na pobyt dieťaťa v materskej škole
(MŠ),
- výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí
(ŠKD),
- výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti
centra voľného času (CVČ) – mestská časť je zriaďovateľom CVČ pri ZŠ Holíčska a pri ZŠ
Pankúchova,
- výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín (finančné pásmo podľa
vekových kategórií), výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej
jedálni.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka (miestne zastupiteľstvo) 17.4.2012
schválilo VZN č. 1/2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.
VZN č. 1/2012 bolo z titulu novely školského zákona (transformácia školských stredísk záujmovej
činnosti pri ZŠ na CVČ pri ZŠ), novelizované VZN č. 4/2013 z 23.4.2013 (ďalej len VZN č. 1/2012
v znení VZN č. 4/2013).
Návrh na úpravu výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sa predkladá na rokovanie orgánov
mestskej časti z dôvodu nedostatočného objemu finančných prostriedkov na pokrytie nákladov na
originálne kompetencie – pokrytie bežných výdavkov v MŠ, ŠKD, CVČ a režijných nákladov v ŠJ.
Úprava finančných pásiem na nákup potravín na jedno jedlo sa navrhuje z dôvodu že sa tieto
výška nemenili v mestskej časti od roku 2008 a v súčasnosti, aj z dôvodu, že sa od roku 2008 ceny
potravín zvyšovali, sú nepostačujúce na nákup surovín na prípravu stravy.
Navrhovaná výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ,
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD a CVČ a výška príspevku na nákup potravín
a príspevku na režijné náklady boli opakovane prerokované na poradách riaditeliek MŠ, riaditeľov
ZŠ a vedúcich ŠJ a tieto návrhy riaditelia škôl i vedúci ŠJ podporujú.
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Úvod:
Výška príspevkov a spôsob úhrady v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka (mestskej časti) - súčasný stav
V súlade s VZN č. 1/2012 v znení VZN č. 4/2013 prispievajú zákonní zástupcovia detí na
čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD
a CVČ a na režijné náklady v ŠJ nasledovne:
 v MŠ na jedno dieťa sumou najviac 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa
so zaokrúhlením vypočítanej výšky príspevku smerom hore na jedno desatinné miesto
- výška príspevku je 13,60 €,
 v ŠKD vo výške 15% sumy životného minima na jedno nezaopatrené dieťa so zaokrúhlením
vypočítanej výšky príspevku smerom hore na jedno desatinné miesto
- výška príspevku je 13,60 €,
- príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov spojených so
skrátenou výchovno-vzdelávacou činnosťou v ŠKD je vo výške 5% - 10% sumy životného
minima pre jedno nezaopatrené dieťa (skrátená výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD je
účasť dieťaťa len na časti výchovno-vzdelávacej činnosti), so zaokrúhlením vypočítanej
výšky príspevku smerom hore na jedno desatinné miesto, pričom túto výšku príspevku určí
riaditeľ podľa náročnosti a druhu klubovej činnosti
- výška príspevku je v rozpätí od 4,60 € do 9,10 €,
 v CVČ pri ZŠ je príspevok zákonného zástupcu vo výške 5% - 10% sumy životného minima
na jedno nezaopatrené dieťa so zaokrúhlením vypočítanej výšky príspevku smerom hore na
jedno desatinné miesto, pričom túto výšku určí riaditeľ podľa náročnosti a druhu záujmovej
činnosti v CVČ - výška príspevku je v rozpätí od 4,60 € do 9,10 €,
 V ŠJ ZŠ a ŠJ MŠ je výška príspevku na režijné náklady je vo výške 0,10 €,
 Náklady na nákup potravín - v súlade s § 140 ods. 9 školského zákona, zákonný zástupca
v súčasnosti uhrádza náklady na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov, ktorých
výšku (finančné limity) určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky (ďalej len MŠVV a Š SR):
A) Finančné pásma na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov – súčasný stav
Druh školy

Materská
škola

Základná
škola

Veková
kategória

Finančné
pásmo

Príspevok zákonného zástupcu na
čiastočnú úhradu nákladov na
jedno jedlo/celodennú stravu v €

Príspevok zákonného
zástupcu na režijné
náklady v €

-

3 – 6/7 r.*

3.

1,19 (desiata, obed, olovrant)

0,10

I.
II.

6 – 11 r.
11 – 15 r.
15 – 18/19
r.

2.
2.

0,95 (obed)
1,01 (obed)

0,10
0,10

3.

1,19 (obed)

0,10

6 – 18/19 r.

0,46 ( doplnkové jedlo – desiata
aj pre diétne stravovanie)

0,0

Cudzí
stravníci

1,19 (obed)

najmenej 1,26

Stupeň

III.

Poznámka: * - v prípade odkladu povinnej školskej dochádzky
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I. Výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
a výška príspevku na režijné náklady v ŠJ v niektorých mestských častiach Bratislavy
porovnanie
S cieľom poskytnúť informácie a porovnať výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach a príspevku na režijné náklady v ŠJ sa uvádza prehľad týchto
príspevkov v niektorých vybraných, čo do počtu MŠ, ZŠ a ŠJ porovnateľných ale aj iných
mestských častí:
1. Mestská časť Bratislava-Staré mesto (MČ):
MŠ - 30 €/mesiac, trvalý pobyt rodičov zníženie o 5 €, za druhé dieťa a každé ďalšie s trvalým
pobytom rodičov v MČ zníženie o 10 € (po znížení 25 €, resp. 15 €)
ŠKD - 23 €/na mesiac, trvalý pobyt dieťaťa aj rodičov v MČ zníženie o 5 € (po znížení 18 €)
ŠJ MŠ a ŠJ ZŠ – príspevok na nákup potravín (finančné pásmo) určí starosta na návrh riaditeľa
školy a vedúcej ŠJ,
Režijné náklady ŠJ
ŠJ ZŠ a ŠJ MŠ - 0,50 €/deň na 1 dieťa/1 žiaka
Cudzí stravníci – určí riaditeľ školy a vedúca ŠJ
2. Mestská časť Bratislava-Rača:
MŠ - 20 % životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa t.j. 18,08 €
ŠKD - 20 % životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa t.j. 18,08 €
ŠJ MŠ – 1,27 € (4. finančné pásmo)
ŠJ ZŠ
I. stupeň 1,09 € (4. finančné pásmo)
II. stupeň 1,16 € (4. finančné pásmo)
III. stupeň + cudzí stravníci 1,19 € (3. finančné pásmo)
Režijné náklady ŠJ
ŠJ MŠ - 0, 25 € t. j. 20 % zo sumy stravného 1,27 € na desiatu, obed, olovrant (4. finančné
pásmo)
ŠJ ZŠ - 20 % zo stravného t. j. :
I. stupeň z 1,09 € t.j. 0,22 € na jedno vydané hlavné jedlo (4. finančné pásmo)
II. stupeň z 1,16 € t.j. 0,23 € na jedno vydané hlavné jedlo (4. finančné pásmo)
III. stupeň + cudzí stravníci z 1,19 € t.j. 0,24 € na jedno vydané hlavné jedlo
(3. finančné pásmo)
3. Mestská časť Bratislava-Dúbravka:
MŠ - 25 €/mesiac pre jedno nezaopatrené dieťa s trvalým bydliskom v mestskej časti
30 €/mesiac pre jedno nezaopatrené dieťa s trvalým bydliskom z inej mestskej časti
ŠKD - 18 €/mesiac pre jedno nezaopatrené dieťa
ŠJ MŠ – 1,27 € (4. finančné pásmo)
I. stupeň 1,09 € (4. finančné pásmo)
II. stupeň 1,16 € (4. finančné pásmo)
III. stupeň + cudzí stravníci – zabezpečuje sa podľa vekovej kategórie stravníkov od 15 do
18/19 ročných a úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce.
Režijné náklady ŠJ:
ŠJ MŠ - 25 % príspevku na stravu t. j. 0,32 € zo sumy 1,27 € na desiatu, obed, olovrant
(4. finančné pásmo)
ŠJ ZŠ 25 % zo stravného pre stravníkov od 6 – 15 rokov v ZŠ:
I. stupeň z 1,09 € t.j. 0,27 € na jedno hlavné vydané jedlo (4. finančné pásmo)
II. stupeň z 1,16 € t.j. 0,29 € na jedno hlavné vydané jedlo (4. finančné pásmo)
Cudzí stravníci – režijné náklady minimálne 0,73 €.
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4. Mestská časť Bratislava-Ružinov:
MŠ - 22,60 €/mesiac - t. j. 25 % životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa
ŠKD - 15,80 €/mesiac - t. j. 17,5 % životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa
ŠJ MŠ - 1,34 € (5. finančné pásmo)
ŠJ ZŠ
I. stupeň 1,09 € (4. finančné pásmo)
II. stupeň 1,16 € (4. finančné pásmo)
III. stupeň dospelí stravníci 1,26 € (4. finančné pásmo)
Režijné náklady ŠJ
ŠJ MŠ - 30 % z príspevku na stravu t. j. 0,40 € zo sumy 1,34 € na desiatu, obed, olovrant
(5. finančné pásmo)
ŠJ ZŠ 30 % príspevku na stravu:
I. stupeň z 1,09 € t.j. 0,33 € na jedno vydané hlavné jedlo (4. finančné pásmo)
II. stupeň z 1,19 € t.j. 0,35 € na jedno vydané hlavné jedlo (4. finančné pásmo)
III. stupeň z 1,26 € t.j. 0,38 € na jedno vydané hlavné jedlo (4. finančné pásmo)
5. Mestská časť Bratislava-Jarovce (MČ):
MŠ - 300 €/mesiac/dieťa - zákonní zástupcovia dieťaťa, ktorí majú trvalý pobyt v MČ
minimálne 1 rok, alebo je zamestnancom MČ, alebo je zamestnancom ZŠ s MŠ v MČ, je
poskytnutá zľava za pobyt dieťaťa v MŠ do výšky 93%, ak o to požiadajú písomne zriaďovateľa
(po zľave 21 €).
ŠKD - 15 € /mesiac/žiak
ŠJ MŠ - príspevok na stravu 1,19 € (3. finančné pásmo)
ŠJ ZŠ - príspevok na stravu:
I. stupeň z 1,01 € (3. finančné pásmo)
II. stupeň z 1,09 € (3. finančné pásmo)
III. stupeň z 1,19 € zamestnanci a cudzí stravníci (3. finančné pásmo)
Režijné náklady ŠJ:
režijné náklady na deti a žiakov zákonní zástupcovia nehradia
výška režijných nákladov pre cudzích stravníkov je 1,24 €
6. Mestská časť Bratislava-Rusovce:
MŠ - 30 €/mesiac/dieťa a riaditeľ školy je súčasne oprávnený spoplatniť oneskorené
vyzdvihnutie detí zákonnými zástupcami z MŠ, za každú aj začatú polhodinu vo výške
10 €
ŠKD - 18 €/mesiac/žiak, so skrátenou výchovno-vzdelávacou činnosťou prispieva rodič 6 €/na
mesiac na jedného žiaka. Riaditeľ je súčasne oprávnený spoplatniť oneskorené
vyzdvihnutie detí svojimi rodičmi, za každú aj začatú polhodinu vo výške 10 €
ŠJ MŠ a ŠJ ZŠ - riaditeľ je oprávnený určiť finančné pásmo na nákup potravín na jedno jedlo
ŠJ - 0,10 € režijné náklady na jedno vydané hlavné jedlo
Záver k porovnaniu výšky príspevkov v jednotlivých mestských častiach
Z predloženého porovnania výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v uvedených
mestských častiach, ako aj výšky režijných nákladov, jednoznačne vyplýva, že mestská časť
Bratislava-Petržalka má v súčasnosti tieto príspevky od zákonných zástupcov detí a žiakov
najnižšie.
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II. Návrh na úpravu výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach, vrátane režijných nákladov v ŠJ a výšky príspevku na nákup potravín, v
MŠ, ŠKD, CVČ a ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti:
1. Návrh na úpravu výšky príspevkov zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú
úhradu nákladov za pobyt v MŠ a na činnosti v ŠKD a CVČ
a) v MŠ: zo sumy 13,60 € (15 % životného minima) na 25 €/mesiac/dieťa, za druhé dieťa
o 3 € menej zo základnej výšky príspevku. Na 3. dieťa o 5 € menej zo základnej
výšky príspevku a na každé ďalšie dieťa kumulatívne menej zo základnej výšky
príspevku (25, 22, 20, 15, 10, ....)
Prepočet na 1 deň/dieťa pri výške príspevku 25 € na mesiac:
pri 20 pracovných dňoch Ø príspevok 1,25 €/deň
pri 21 pracovných dňoch Ø príspevok 1,19 €/deň
pri 22 pracovných dňoch Ø príspevok 1,14 €/deň
pri 23 pracovných dňoch Ø príspevok 1,09 €/deň
b) v ŠKD: zo sumy 13,60 € (15 % životného minima) na 16 €/mesiac/dieťa, na druhé dieťa
o 1 € menej a na každé ďalšie kumulatívne menej zo základnej výšky príspevku (16,
15, 14, 13, ....)
Prepočet na 1 deň/dieťa pri výške príspevku 16 € na mesiac:
pri 20 pracovných dňoch Ø príspevok 0,80 €/deň
pri 21 pracovných dňoch Ø príspevok 0,76 €/deň
pri 22 pracovných dňoch Ø príspevok 0,72 €/deň
pri 23 pracovných dňoch Ø príspevok 0,69 €/deň
v ŠKD: so skrátenou výchovno-vzdelávacou činnosťou: z percentuálneho rozpätia
5% - 10% (zo sumy životného minima pre 1 nezaopatrené dieťa) na pevnú sumu v rozpätí
6 - 10 €/mesiac/dieťa. Výšku príspevku určí riaditeľ školy podľa náročnosti a druhu
klubovej činnosti.
c) v CVČ: z percentuálneho rozpätia 5%-10% (zo sumy životného minima
1 nezaopatrené dieťa) na pevnú sumu v rozpätí 6 – 10 €/mesiac/dieťa.
Výšku príspevku určí riaditeľ školy podľa náročnosti a druhu záujmovej činnosti.

pre

2. Návrh na úpravu výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a zamestnanca na
režijné náklady v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ
a) V ŠJ MŠ: režijné náklady z 0,10 € na 0,30 €/deň/dieťa za celodennú stravu (desiata, obed,
olovrant)
Prepočet na 1 mesiac pri rôznom počte dní:
pri 20 pracovných dňoch je to 6 €/dieťa
pri 21 pracovných dňoch je to 6,3 €/dieťa
pri 22 pracovných dňoch je to 6,6 €/dieťa
pri 23 pracovných dňoch je to 6,9 €/dieťa
b) V ŠJ MŠ: režijné náklady z 0,10 € na 0,20 €/deň/zamestnanec
Prepočet na 1 mesiac pri rôznom počte dní:
pri 20 pracovných dňoch je to 4 €/zamestnanec
pri 21 pracovných dňoch je to 4,2 €/zamestnanec
pri 22 pracovných dňoch je to 4,4 €/zamestnanec
pri 23 pracovných dňoch je to 4,6 €/zamestnanec
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c) V ŠJ ZŠ: režijné náklady z 0,10 € na 0,20 €/deň/dieťa/zamestnanec
Prepočet na 1 mesiac pri rôznom počte dní:
pri 20 pracovných dňoch je to 4 €/dieťa
pri 21 pracovných dňoch je to 4,2 €/dieťa
pri 22 pracovných dňoch je to 4,4 €/dieťa
pri 23 pracovných dňoch je to 4,6 €/dieťa
3. Priemerné režijné náklady v MŠ v roku 2014, ktoré boli hradené z rozpočtu mestskej časti boli
vo výške 1,50 €/na deň/dieťa (desiata, obed olovrant). Navrhovaná výška príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa je 0,30 € na režijné náklady, čo je 20 % z celkových režijných nákladov.
Navrhovaná výška príspevku zamestnanca MŠ vo výške 0,20 €/deň je 13,33 % z celkových
režijných nákladov.
4. Priemerné režijné náklady v ZŠ v roku 2014, ktoré boli hradené z rozpočtu mestskej časti boli
vo výške 1,45 €/deň/dieťa/zamestnanec. Navrhovaná výška príspevku zákonného zástupcu žiaka
a zamestnanca ZŠ vo výške 0,20 € na režijné náklady je 13,79 % z celkových režijných
nákladov.
III. Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín:
1. Návrh finančných pásiem na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
Druh
školy

MŠ

ZŠ

Stupeň

I.
II.
III.

Veková
kategória

Finančné
pásmo

Príspevok zákonného zástupcu na
čiastočnú úhradu nákladov na
jedno jedlo/celodennú stravu v €

Úprava/
zvýšenie v porovnaní so
súčasným stavom

3 – 6/7 r.*
6 – 11 r.
11 – 15 r.
15 – 18/19
r.
6 – 18/19 r.
Cudzí
stravníci

4.
3.
3.

1,27 (desiata, obed, olovrant)
1,01 (obed)
1,09 (obed)

+ 0,08/6,72 %
+ 0,06/6,3%
+0,08/7,9%

4.

1,26 (obed)

+ 0,07/5,9%

0,56 ( doplnkové jedlo – desiata)

+0,1/21,7

1,26 (obed)

+ 0,07/5,9%

Poznámka: * - v prípade odkladu povinnej školskej dochádzky

a) Prepočet zvýšenia na počet dní pre MŠ a II. stupeň ZŠ/mesiac:
pri 20 dňoch x 0,08 € = zvýšenie o 1,60 €
pri 21 dňoch x 0,08 € = zvýšenie o1,68 €
pri 22 dňoch x 0,08 € = zvýšenie o 1,76 €
pri 23 dňoch x 0,08 € = zvýšenie o 1,84 €
b) Prepočet zvýšenia na počet dní pre I. stupeň ZŠ/mesiac
pri 20 dňoch x 0,06 € = zvýšenie o 1,20 €
pri 21 dňoch x 0,06 € = zvýšenie o 1,26 €
pri 22 dňoch x 0,06 € = zvýšenie o 1,32 €
pri 23 dňoch x 0.06 € = zvýšenie o 1,38 €
c) Prepočet na počet dní pre III. stupeň/mesiac
pri 20 dňoch x 0,07 € = zvýšenie o 1,40 €
pri 21 dňoch x 0,07 € = zvýšenie o 1,47 €
pri 22 dňoch x 0,07 € = zvýšenie o 1,54 €
pri 23 dňoch x 0,07 € = zvýšenie o 1,61 €
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2.

Návrh na výšku príspevku nákladov na nákup potravín na jedno doplnkové jedlo
(desiata) pre všetky vekové kategórie žiakov ZŠ zo sumy 0,46 € na sumu 0,56 €.

3.

Návrh na zvýšenie režijných nákladov pre cudzích stravníkov z minimálnej sumy 1,26 na
minimálnu sumu 1,35 €.

4.

Vyňať z § 5 z ods. 11 písmeno a) „doplnkové jedlo (desiata) 0,46 €“ – z dôvodu, že sa desiata
pre diétne stravovanie v ŠJ ZŠ nepripravuje. Ďalšie písmená označiť ako písmená a), b), c)

IV. Predpokladané príjmy mestskej časti po úprave príspevkov na čiastočnú úhradu
nákladov za pobyt v MŠ, nákladov na činnosť ŠKD, CVČ a príspevkov na režijné
náklady v ŠJ
A) Materská škola
1. Príjmy za rok 2014 z mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt
dieťaťa v MŠ:
Upravený rozpočet príjmov v roku 2014 = 220 456,- € (vrátane triedy MŠ Lachova od
1. 12. 2014).
2. Predpokladaný príjem mestskej časti z príspevkov v roku 2015
(príspevky za obdobie 7,5 mesiaca od apríla do decembra 2015, nepočítajú sa v plnom
rozsahu mesiace júl a august z dôvodu, že v tomto období v každom z prázdninových
mesiacov je vždy v znení zákona prerušená prevádzka v cca polovici MŠ)
a) Predpokladaný príjem je vypočítaný z počtu detí navštevujúcich MŠ:
- k 15. 09. 2014 t.j. 2422 detí a od 01. 12. 2014 18 detí MŠ Lachova,
- 88 detí navštevujúcich elokované pracovisko MŠ Iľjušinova v ZŠ Tupolevova od
januára 2015,
- 44 detí navštevujúcich elokované pracovisko MŠ Rontgenova od 1.2.2015, spolu
2572 detí,
- od celkového počtu 2572 detí MŠ sa odpočítavajú, na účely týchto príspevkov
predškoláci - v školskom roku 2014/2015 je evidovaných v MŠ 885 predškolákov –
na tieto deti dostáva mestská časť príspevok od štátu, tento sa však nemôže použiť na
prevádzku ani na osobné výdavky.
b) Pri výpočte ročného objemu príspevkov je uvažované:
- s počtom detí bez predškolákov t. j. cca 1700 detí a s 10 mesiacmi dochádzky do MŠ
z dôvodu chorobnosti detí, prerušenej dochádzky,
- za druhé dieťa o 3 € menej zo základnej výšky príspevku. Na 3. dieťa o 5 € menej
zo základnej výšky príspevku a na každé ďalšie dieťa kumulatívne menej zo
základnej výšky príspevku (25, 22, 20, 15, 10, ....)
- s prevádzkou MŠ počas hlavných prázdnin, kedy je počet detí navštevujúcich MŠ
nižší a s nižšou výškou príspevku na tretie a ďalšie dieťa z rodiny
3. Predpokladaný príjem v roku 2015 - cca 270 000.- €
4. Predpokladané príjmy v roku 2016 a ďalších rokoch cca 360 000.- €
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B) Školský klub detí
1. Príjem mestskej časti z príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v ŠKD za
rok 2014:
Upravený rozpočet príjmov v roku 2014 = 223 600,- €
2. Predpokladaný príjem v roku 2015
pri výpočte ročného objemu príspevkov je uvažované:
- s počtom detí navštevujúcich ŠKD k 15. 09. 2014 t.j. 1860 detí,
- so 7 mesiacmi prevádzky ŠKD v roku 2015 (návrh platnosti VZN je od 1. apríla 2015
a v mesiacoch júl a august ŠKD nevykonávajú činnosť).
- v predpokladanom príjme sa počíta so znížením príjmov za 2. dieťa o 1 € a za každé
ďalšie dieťa z rodiny navštevujúce ŠKD kumulatívne menej zo základnej výšky
príspevku (16,15,14,13....€.)
- s počtom cca 1750 žiakov priemernej dochádzky do ŠKD
3. Predpokladaný príjem v roku 2015 - cca 190 000 €
4. Predpokladaný príjem za 10 mesiacov dochádzky v roku 2016 a ďalších rokoch cca
250 000,- €
C) Centrá voľného času pri ZŠ
1. Príjem mestskej časti z príspevkov za čiastočnú úhradu za činnosť v CVČ pri ZŠ
Holíčska a Pankúchova:
Upravený rozpočet príjmov v roku 2014 = 10 300,- €
2. Predpokladaný príjem v roku 2015:
pri výpočte ročného objemu príspevkov je uvažované
- s počtom detí navštevujúcich CVČ k 15. 09. 2014 t. j. 247 detí,
- so 7 mesiacmi prevádzky CVČ v roku 2015(návrh platnosti VZN je od 1. apríla 2015
a v mesiacoch júl a august CVČ nevykonávajú činnosť)
- vynásobený navrhovaným priemerným poplatkom 8 €
- s počtom cca 230 priemernej dochádzky napríklad z dôvodu chorobnosti.
Predpokladaný príjem v roku 2015 cca 13 000,- €
3. Predpokladaný príjem mestskej časti v roku 2016 a ďalších rokoch cca 18 000.- €.
D) Školské jedálne pri ZŠ a pri MŠ
a) ŠJ ZŠ
1. Príjem mestskej časti z poplatkov na režijné náklady v ŠJ pri ZŠ v roku 2014:
Upravený rozpočet príjmov v roku 2014 = 49 000,- €
2. Predpokladaný príjem z navrhovaného príspevku 0,20 € na režijné náklady ŠJ ZŠ
v roku 2015
Predpokladaný príjem je vypočítaný:
- z počtu vydaných jedál v septembri 2014 (počet vydaných jedál = 56 344) z dôvodu, že
k 15. 9. 2014 bol uskutočnený nový zber údajov o počte žiakov jednotlivých ZŠ na
školský rok 2014/2015.
- pri výpočte ročného objemu vydaných jedál je uvažované so 7 mesiacmi (platnosť VZN
sa navrhuje od 1. apríla 2015 a v mesiacoch júl a august ŠJ neposkytujú stravovanie
- do úvahy sa berie aj chorobnosť žiakov, čo ovplyvňuje počet vydaných jedál.
Predpokladaný príjem na rok 2015 - cca 78 000,- €
3. Predpokladaný príjem v roku 2016 a ďalších rokoch cca 111 000.- €
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b) ŠJ MŠ
1. Príjem mestskej časti na režijné náklady v ŠJ pri MŠ
Upravený rozpočet príjmov v roku 2014 = 35 000,- €
4. Predpokladaný príjem z navrhovaného príspevku 0,30 € na režijné náklady ŠJ MŠ
v roku 2015
Predpokladaný príjem je vypočítaný:
- z počtu vydaných jedál v septembri 2014 (počet vydaných jedál = 38 602) v MŠ
- pri výpočte ročného objemu vydaných jedál (desiata, obed, olovrant) v MŠ výpočet
vychádza za obdobie 7,5 mesiaca od apríla do decembra 2015, nezapočítajú sa
v plnom rozsahu mesiace júl a august z dôvodu, že v týchto dvoch mesiacoch je vždy
v cca polovici MŠ prerušená prevádzka,
- v predpokladaných príjmoch je zohľadnená aj chorobnosť detí, prerušenie dochádzky
do MŠ z dôvodu pobytu detí v nemocniciach, atď., z toho dôvodu sa predpokladá
výdaj stravy v počte cca 37 800 vydaných jedál
Predpokladaný príjem na rok 2015 cca 85 000- €
2. Predpokladaný príjem v roku 2016 a ďalších rokoch cca 113 000.- €
Záver
a) Celkové príjmy v roku 2014 (upravený rozpočet príjmov) sa plánovali vo výške 538 356 €
b) Celkové príjmy mestskej časti v roku 2015 sa predpokladajú vo výške cca 636 000.- €.
c) Celkové príjmy mestskej časti v roku 2016 sa predpokladajú vo výške cca 852 000.- €.

Poznámka:
Prílohami k dôvodovej správe sú tabuľky prepočtov mesačných nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ, za
ŠKD, režijné náklady a náklady na nákup potravín.
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III. Doložky
1. Rozpočtová doložka
Schválenie predloženého návrhu novely VZN predpokladá spoluúčasť zákonných zástupcov detí
a žiakov a zamestnancov MŠ a ZŠ na prevádzkových nákladoch, čo bude mať pozitívny vplyv na
zníženie prevádzkových výdavkov v MŠ, ŠKD, CVČ a ŠJ hradených z rozpočtu mestskej časti.
2. Finančná doložka
A. Výška príspevkov na pobyt dieťaťa v MŠ, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v ŠKD,
CVČ budú mať zvýšený dopad na zákonných zástupcov detí a žiakov.
B. Výška príspevku na nákup potravín v ŠJ ZŠ a ŠJ MŠ bude mať zvýšený dopad na zákonných
zástupcov detí a žiakov a na cudzích stravníkov.
C. Výška príspevku v ŠJ MŠ/ŠJ ZŠ a pre cudzích stravníkov na režijné náklady bude mať dopad
na zákonných zástupcov detí, žiakov, zamestnancov škôl a cudzích stravníkov.
3. Ekonomická doložka
Schválenie predloženého materiálu nepredpokladá negatívny dopad na hospodárenie
podnikateľskej sféry mestskej časti Bratislava-Petržalka.
4. Environmentálna doložka
Schválenie predloženého materiálu nebude mať dopad na životné prostredie.
5. Doložka zlučiteľnosti
Uvedený návrh VZN je v súlade so:
- zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia
č. ......../2015 zo dňa ............ 2015, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17. apríla 2012 o určení výšky príspevku
a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení Všeobecne
záväzného nariadenia č. 4/2013 zo dňa 23. apríla 2013
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, § 6 ods. 24 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,
§ 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6, § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, prílohy č. 1 ab, položka č. 23, Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka schvaľuje toto všeobecne záväzné
nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17. 4. 2012 o určení výšky príspevku a spôsobe
jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013
zo dňa 23. apríla 2013 sa mení a dopĺňa nasledovne:
§ 2 Materská škola, odstavec 1
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na jedno dieťa
príspevok vo výške 25 €/mesiac/dieťa, ktorý sa znižuje za 2. dieťa o 3 € menej zo základnej
výšky príspevku. Na 3. dieťa o 5 € menej zo základnej výšky príspevku a na každé ďalšie
dieťa kumulatívne menej zo základnej výšky príspevku. (22, 20, 15, 10, € ....)
§ 3 Školský klub detí, odstavce 1 a 2
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu
detí prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na jedno dieťa príspevok vo výške
16 €/mesiac/dieťa, na 2. dieťa o 1 € menej a na každé ďalšie kumulatívne menej zo základnej
výšky príspevku (15, 14, 13, €....)
2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so skrátenou výchovno-vzdelávacou činnosťou
školského klubu detí prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na jedno dieťa príspevok
v rozpätí od 6 € do 10 €. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov určí riaditeľ podľa
náročnosti a druhu klubovej činnosti.
§ 4 Centrum voľného času, odstavec 1
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou centra voľného
času prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne na jedno dieťa príspevok rozpäté od 6 € do 10
€. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu určí riaditeľ podľa náročnosti a druhu záujmovej
činnosti.
§ 5 Školská jedáleň, odstavce 2, 3, 6, 7, 8, 11 a 13
2) Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 0,30
€/deň/dieťa a zákonný zástupca dieťaťa základnej školy uhrádza príspevok na režijné náklady
vo výške 0,20 €/deň/dieťa.
3) Zamestnanec materskej školy a zamestnanec základnej školy uhrádza príspevok na režijné
náklady vo výške 0,20 €/deň/zamestnanec.
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6) Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa materskej školy je:
a) desiata 0,30 €
b) obed
0,72 €
c) olovrant 0,25 €
spolu 1,27 €
7) Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre žiaka základnej školy je:
a) doplnkové jedlo (desiata) 0,56 €
b) obed žiaka vo veku od 6 do 11 rokov 1,01 €
c) obed žiaka vo veku od 11 do 15 rokov 1,09 €
8) Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre vekovú kategóriu stravníkov 15-18/19 ročných
žiakov strednej školy je:
a) doplnkové jedlo (desiata) 0,56 €
b) obed 1,26 €
11) Vypúšťa sa písmenom a). Doterajšie písmená b), c), d) sa označujú ako písmená a), b), c).
13) Cudzí stravníci uhrádzajú okrem príspevkov na nákup potravín na jedno jedlo aj režijné náklady
vo výške minimálne 1,35 €.
Poznámka pod čiarou v bode 4 sa mení nasledovne:
§ 4 ods. 3 a 9 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR
§ 8 Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. apríla 2015 okrem odsekov 6, 7 a 8
v § 5, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1. septembra 2015.

Vladimír B a j a n
starosta

Príloha č. 1
Vyhodnotenie
vnútorného pripomienkového konania k návrhu VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17. apríla 2012
o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013 zo dňa 23. apríla 2013
Do pripomienkového konania boli mailom zo dňa 21.1.2015 oslovení:
Finančné oddelenie, Oddelenie sociálnych vecí a Právny referát)
Počet doručených stanovísk: 3
Z toho: Oddelenie sociálnych vecí stanovisko s 2 pripomienkami
Bez pripomienok: Finančné oddelenie a Právny referát

P.č.
1.

Organizácia,
oddelenie, komisia

Pripomienka

Oddelenie sociálnych Text VZN, ods.
vecí
6,7, 8.

Obsah pripomienky
Návrh: Zmeny pri schválení VZN môžeme vykonať pre deti podľa
citovaného zákona až od septembra, vzhľadom k tomu, že návrhy sa
robia 2 mesiace dopredu (znamená, že v apríli do 10. Dávame návrh
na jún), realizácia je možná v auguste (do 10.) podávame návrh na
september, kedy by sme zmeny realizovali. V tomto prípade by rodič
dieťaťa v MŠ (môže sa preplatiť len desiata a obed) doplácal denne
1 cent -1 € príspevok štátu)
Návrh: Poznámka pod čiarou zmeniť nasledovne § 4 ods. 3 a 9
zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR.

2
3..

Finančné oddelenie
Právny referát

Bez pripomienok
Bez pripomienok

Zdôvodnenie:
A - akceptovaná
N - neakceptovaná
A – v § 8 účinnosť

A - v Poznámke pod čiarou

