
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 zo dňa 24.02.2015,   

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.  

 

Čl. I 

 

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: 
 

1. V § 2 odsek 1 znie: 

„(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.“. 

2. V § 3 odseky 1 a 2 znejú: 

„(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. 

(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“. 

3.  Nadpis § 4 znie: „Centrum voľného času“. 

4. V § 4 odsek 1 znie: 

„(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. V § 4 odsek 2 sa slová „školského strediska záujmovej činnosti“ nahrádzajú slovami 

„centra voľného času“. 

 



6. V § 5 odseky 2 a 3 znejú: 

 „(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.“. 

7. V § 5 odseky 6 až 8 znejú: 

„(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 €.“. 

8. V § 5 odsek 11 sa vypúšťa písmeno a). 

 Doterajšie písmena b) až d) sa označujú ako písmená a) až c). 

9. V § 5 odsek 13 znie: 

„(13) Cudzí stravníci uhrádzajú okrem príspevkov na nákup potravín na jedno jedlo aj 

režijné   náklady vo výške minimálne 1,35 €. 
 

10. V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „§§ 10-15 zákona č. 599/2003 Z. z.  

o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov“ nahrádza citáciou „§ 4 ods. 3 a 9 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách 

v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.“. 

 

Čl. II 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. apríla 2015 okrem § 5  ods. 6, 7  

a 8, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2015. 

 

 

Vladimír B a j a n, v. r.   

                  starosta 


