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Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
s ch v a ľ u j e 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka o poskytnutí zľavy 
z príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v  materskej škole 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa: 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka o poskytnutí zľavy  
z príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v  materskej škole 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sa predkladá na rokovanie 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka v zmysle Čl. 38 Štatútu hlavného 
mesta Slovenskej Republiky Bratislavy a v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 SNR o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov.  
 
 
Doložky: 
1. Rozpočtová doložka 

Schválenie predkladaného návrhu VZN bude mať zvýšený dopad na rozpočet mestskej 
časti Bratislava-Petržalka v  originálnych kompetenciách v oblasti školstva. Zvýšenie 
administratívnych nákladov na realizáciu poskytovania zľavy z príspevku na čiastočnú 
úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v  materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
 

2. Finančná doložka   
Schválenie predkladaného návrhu VZN bude mať finančný dopad na obyvateľov 
v mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
 

3. Ekonomická doložka 
Schválenie predloženého návrhu VZN nebude mať negatívny dopad na hospodárenie 
podnikateľskej sféry mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
 

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

5. Doložka zlučiteľnosti 
Návrh VZN je v súlade s Čl. 38 Štatútu hlavného mesta Slovenskej Republiky Bratislavy 
a § 6 zákona č. 369/1990 SNR  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

 

Osobitná časť: 
Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Petržalka o poskytnutí zľavy  
z príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v  materskej škole 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sa určuje výška 88 % zľavy 
z príspevku. O zľavu z príspevku si môžu požiadať všetci zákonní zástupcovia detí 
navštevujúcich materské školy. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o poskytnutí zľavy 

z príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v  materskej škole 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka v zmysle § 15  
ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a Čl. 38 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v znení jeho dodatkov  
sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 
 

§ 1 
 Žiadosť o poskytnutie zľavy  

 
Žiadosť o poskytnutie zľavy z príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt  
dieťaťa v  materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 
(ďalej len „mestská časť“) vo výške 88 % sú oprávnení predložiť všetci zákonní 
zástupcovia detí navštevujúcich materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 
časti. 

 
§ 2 

Postup na uplatnenie zľavy 
 

1. Zákonní zástupcovia predložia žiadosť o poskytnutie zľavy z príspevku na čiastočnú 
úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v  materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti vo výške 88 %. Vzor žiadosti bude zverejnený na webovom sídle mestskej 
časti (www.petrzalka.sk) a na úradnej tabuli mestskej časti. 

2. Žiadosť o poskytnutie zľavy z príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa 
v  materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sa predkladá do 01.09. 
kalendárneho roka pre deti prijaté k začiatku školského roka, alebo do 15 dní odo dňa 
doručenia rozhodnutia o prijatí dieťaťa, pre deti prijaté v priebehu školského  roka, cez 
podateľňu Miestneho úradu mestskej časti.  

3. O podaných žiadostiach o poskytnutie zľavy z príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za 
pobyt dieťaťa v  materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti vo výške  
88 % rozhodne Miestne zastupiteľstvo mestskej časti. 
 

§ 3 
Účinnosť 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2019. 
 

 

               Ing. Ján Hrčka 
              starosta 
 
 
 
 
 



Výpis z uznesení zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže  zo dňa 03.06.2019 
 

K bodu 4/Návrh VZN MČ Bratislava-Petržalka o poskytnutí zľavy z príspevku na 
čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka (vedúca ŠO) 
 

Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže  b e r i e   n a   v e d o m i e   Návrh VZN MČ 
Bratislava-Petržalka o poskytnutí zľavy z príspevku na čiastočnú úhradu  výdavkov za pobyt 
dieťaťa v  materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti  Bratislava-Petržalka  a  
o d p o r ú č a   miestnemu  zastupiteľstvu     s c h v  á l i ť   predložený materiál. 
 

Hlasovanie: Prítomných: 8                      Za:  5           Proti:   1  Zdržal sa:  2 
Záver:  Uznesenie bolo schválené. 

 
Výpis z uznesení zo zasadnutia Komisie investičných činností Miestneho zastupiteľstva 
MČ Bratislava-Petržalka, konaného dňa 06.06.2019 
 
Prítomní:  Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. Miroslav Behúl PhD, Miroslav Dragun, 

Ing. arch. Matúš Repka, JUDr. Milan Vetrák PhD., Mgr. Viera Bieliková, 
Ing. Katarína Sklenková, Mgr. Maroš Buberník 

Ospravedlnený: Mgr. Gabriel Fekete 
 

Neprítomní: 0 
 

K bodu 3. 
Návrh VZN MČ Bratislava-Petržalka o poskytnutí zľavy z príspevku na čiastočnú úhradu 
výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Petržalka. 
Materiál uviedla: PaedDr. Katarína Brťková – vedúca oddelenia školstva a športu 
Diskusia: Členovia komisie sa oboznámili s predloženým materiálom a po krátkej diskusii 
prijali nasledovné stanovisko: 
Stanovisko komisie:  
Komisia investičných činností nemá pripomienky a  o d p o r ú č a  Miestnemu 
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  schváliť   VZN MČ Bratislava-Petržalka 
o poskytnutí zľavy z príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej 
škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka. 
Hlasovanie: 
prítomní: 8 – Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. Miroslav Behúl PhD, Miroslav Dragun, 

Ing. arch. Matúš Repka, JUDr. Milan Vetrák PhD., Mgr. Viera Bieliková, 
Ing. Katarína Sklenková, Mgr. Maroš Buberník  

za:  6 – Ing. Miroslav Behúl PhD, Miroslav Dragun, JUDr. Milan Vetrák PhD., 
Mgr. Viera Bieliková, Ing. Katarína Sklenková, Mgr. Maroš Buberník 

proti:  0 
zdržal sa:  2 – Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. arch. Matúš Repka 
 

Uznesenie č. 2/4/2019 bolo schválené. 
V Bratislave 12.06.2019 
Za správnosť: Ing. Ľubomír Hesek 

tajomník komisie 
              
 



Výpis zo zápisnice zo zasadnutia sociálnej a bytovej komisie  dňa 04.06.2019 
 

Prítomní: Jana Hrehorová, Daniela Palúchová, Iveta Jančoková, Matúš Repka, Ildiko   
Zórádová, Eva Surovková 
Ospravedlnený/í: 0 
 

K bodu 3./  
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o poskytnutí 
zľavy z príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v  materskej škole škole v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka, 
 

Materiál uviedla: : Anna Soneková - OŠaŠ 
Diskusia : Členovia komisie nemali pripomienky. 
Uznesenie - Komisia sociálna a bytová  
 

odporúča  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
s ch v á l i ť 
Všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o poskytnutí zľavy 
z príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v  materskej škole 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 

Hlasovanie: 
prítomní: Daniela Palúchová, Jana Hrehorová, Iveta Jančoková, Matúš Repka, Ildiko 
Zórádová, Eva Surovková 
za: Jana Hrehorová, Iveta Jančoková, Matúš Repka, Ildiko Zórádová, Eva Surovková 
proti: Daniela Palúchová  
zdržal sa: 0 
 

Uznesenie bolo schválené 
 

Bratislave, dňa 07.06.2019                                Za správnosť: Kvetoslava Biljnjová 
                                                                                          tajomníčka komisie 
 
 
Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie športu konanej dňa 04.06.2019  
 

Prítomní: J. Fischer, I. Halmo, J. Bučan, M. Vičan, R. Vančo, S. Horínek  
K bodu 3  
VZN o poskytnutí zľavy z výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a 
školských zariadeniach  
Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava Petržalka schváliť Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-
Petržalka o poskytnutí zľavy z príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v 
materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka  
Hlasovanie: : J. Fischer, I. Halmo, J. Bučan, M. Vičan, R. Vančo, S. Horínek  
Prítomných: 6  
Za: 0  
Proti: 6  
Zdržal sa: 0  
Záver: Uznesenie nebolo schválené.  
Jozef Fischer, v.r.  
predseda komisie športu  
Za správnosť:  R. Schnürmacher, tajomník komisie športu 



Výpis z uznesení komisie ÚPVaD zo dňa 04.06.2019 
 
Prítomní členovia komisie - poslanci: 
Ing. Miroslav Behúl PhD., Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. Tatiana Kratochvílová, 
PaedDr. Oliver Kríž, Ing. Lýdia Ovečková, Mgr. Tomáš Palkovič, 
Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Ing. arch. Drahan Petrovič, Mgr. Natália Podhorná, 
Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Branislav Sepši, Ing. Jozef Vydra; 
 
Prítomní členovia komisie - neposlanci: 
Ing. Alica Hájková, Štefan Wenchich; 
 
Neprítomní členovia komisie - poslanci: 
Miroslav Dragun, Mgr. Ivan Halmo; 
 
Neprítomní členovia komisie - neposlanci: 
Ing. Boris Hrbáň, Ing. Bc. J. Chajdiak , prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.; 
 
K bodu 7 
Návrh VZN o poskytnutí zľavy z príspevku na čiastočnú úhradu  výdavkov za pobyt 
dieťaťa v  materskej škole 
 

Návrh VZN o poskytnutí zľavy z príspevku na čiastočnú úhradu  výdavkov za pobyt dieťaťa 
v  materskej škole prítomným predstavil PaedDr. Juraj Monsberger. 
 

E. Pätoprstá navrhla, aby bola do oboch návrhov VZN (bod 6 a 7) doplnená  dvojročná 
platnosť VZN. 
 

Uznesenie č. 33 zo dňa 04.06.2019: 
Komisia odporúča do oboch návrhov VZN (bod 6 a 7) doplniť  dvojročnú platnosť VZN. 
Hlasovanie: 
Prítomní: 14  
za: 12  
proti: 2  
zdržal sa: 0  
nehlasoval: 0  
Uznesenie bolo schválené. 
 

Uznesenie č. 34 zo dňa 04.06.2019: 
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej 
časti Bratislava-Petržalka o poskytnutí zľavy z príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za 
pobyt dieťaťa v  materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-
Petržalka. 
 

Hlasovanie: 
Prítomní: 14  
za: 10  
proti: 1  
zdržal sa: 3  
nehlasoval: 0  
Uznesenie bolo schválené. 
 
 



Uznesenia zo 4. zasadnutia školskej komisie zo dňa  12.06.2019  
 

Uznesenie č. 5 
Návrh VZN MČ Bratislava-Petržalka o poskytnutí zľavy z príspevku na čiastočnú úhradu  
výdavkov za pobyt dieťaťa v  materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti  
Bratislava-Petržalka  
 

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
schváliť predložený materiál s pripomienkou k Čl. 3 - zmena účinnosti VZN od 01.10.2019 
 
Prítomní v čase hlasovania: 10: Ľ. Kačírek, L. Bočkayová, V. Dolinay, G. Fulová, J. 
Hrehorová, I. Jančoková, Michal Horváth, Katarína Okoličányová, Milan Polešenský, Viliam 
Ovsepian 
Hlasovanie  za:   7        proti:   0     zdržal sa: 3 
 

Záver: Uznesenie bolo schválené  
 
V Bratislave 12.06.2019                                            Ľuboš Kačírek,  

     predseda školskej komisie 
       za správnosť uznesení 

 
 
Komisia životného prostredia 06.06.2019 - stanovisko 
 

BOD 3 Návrh VZN MČ Bratislava-Petržalka o poskytnutí zľavy z príspevku na čiastočnú 
úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 
časti Bratislava-Petržalka  
 
bod programu uviedla: PeadDr. Katarína Brťková 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka o poskytnutí zľavy z 
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka sa predkladá na rokovanie 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka v zmysle Čl. 38 Štatútu hlavného 
mesta Slovenskej Republiky Bratislavy a v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 SNR o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov. 
Komisia životného prostredia a verejného poriadku 
o d p o r ú č a 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
s ch v á l i ť  
 
Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o poskytnutí zľavy z 
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v 
zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
Hlasovanie: 
Prítomných:    8 
Za:              6 
Proti:             1 
Zdržal sa:        1 
Uznesenie č. 25 bolo schválené 
 



Výpis z uznesení zo zasadnutia finančnej komisie konanej dňa 12.06.2019 

Prítomní: Kleinert, Vydra, Demel, Mráz 
Neprítomný:  Plšeková, Šesták, Jakubčová 
 

K bodu 8/ Návrh VZN MČ Bratislava-Petržalka o poskytnutí zľavy z príspevku na 
čiastočnú úhradu  výdavkov za pobyt dieťaťa v  materskej škole v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti  Bratislava-Petržalka 
 

Uznesenie:  

Finančná komisia žiada doriešiť systémovo riešenie uvedené v čl. II bod 3 VZN 
Hlasovanie: 
Prítomní     :  4 
Za               :  4 
 

Záver: Uznesenie bolo schválené 
 

Za správnosť: Lukáček                                                     Kleinert Branislav v. r. 
V Bratislave 13.06.2019                                                   predseda finančnej komisie      
 
 
 
Výpis z uznesenia zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov 
konaného  dňa 13.06.2019 
 
Prítomní:  Mgr. Ivan Uhlár, Ing. Pavel Šesták,  Mgr. Lena Bočkayová, Ing. Miroslav Behul, 
PhD.,  JUDr. Henrich Haščák, 
Neprítomní: Michal Pavlík,  Mgr. Pavol Škápik,  Erich Stračina, 
K bodu 8/ Návrh VZN MČ Bratislava-Petržalka o poskytnutí zľavy z príspevku na 
čiastočnú úhradu  výdavkov za pobyt dieťaťa v  materskej škole v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti  Bratislava-Petržalka 
Materiál uviedla PaedDr. Brťková, poverená vadením OŠaŠ. K uvedenému materiálu bola 
taktiež bohatá diskusia, členovia komisie sa podrobne venovali predloženému VZN a jeho 
dopadom. Tiež otázke schvaľovania v MZ, termínom a pod. Poslanci sa pýtali, či má mestská 
časť spracovanú právnu analýzu dopadov, zákonnosti a ústavnosti obidvoch VZN. Ak áno, 
žiadajú predložiť. Po  diskusii komisia prijala nasledovné stanovisko: 
Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča schváliť predložený  materiál 
Hlasovanie: 
Prítomní :     5 
Za          :      2   
Proti:          0 
Zdržal sa:     3 
Záver: Uznesenie nebolo schválené 
 
Za správnosť:  
Mgr. A. Broszová     Bratislava 13. 06. 2019 
tajomníčka komisie 
 
 
 
 



 

Komisia 
Schválený 
materiál  

Neschválený 
materiál  Poznámky komisie 

Komisia životného 
prostredia 
a verejného poriadku 

schválené - - 

Komisia územného 
plánu, výstavby a 
dopravy 

schválené - - 

Komisia správy 
majetku a miestnych 
podnikov 

- neschválené 
- 
 

Školská komisia schválené - 

odporučila 
s účinnosťou 
01.10.2019 

Komisia kultúry 
a mládeže 

schválené - - 

Komisia sociálna a 
bytová 

schválené - - 

Komisia investičných 
činnosti 

schválené - - 

Komisia športu - neschválené - 

Komisia finančná schválené - 

finančná komisia 
žiada doriešiť 
systémovo riešenie 
uvedené v čl. II bod 
3 VZN 

 


