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Návrh uznesenia 

 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

o d p o r ú č a 

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

n e v y h o v i e ť 

 

protestu prokurátora proti ust. Čl. I § 2 ods. 2 Všeobecne záväzného nariadenia mestskej 

časti Bratislava-Petržalka č. 18/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 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 VZN 

č. 4/2013, VZN č. 3/2015, VZN č. 4/2019, VZN č. 7/2019 a VZN č. 15/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

 

   Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka prijalo dňa 10.12.2019 uznesením č. 

152 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 18/2019, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka 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 

VZN č. 4/2013, VZN č. 3/2015, VZN č. 4/2019, VZN č. 7/2019 a VZN č. 15/2019 (ďalej len 

„VZN“).  

 

   Dňa 23.3.2020 bol mestskej časti Bratislava-Petržalka doručený protest prokurátora Okresnej 

prokuratúry Bratislava V, Prokofievova 4, 851 01 Bratislava, pod sp.zn. Pd 28/20/1105-2-4 proti 

ust. Čl. I § 2 ods. 2 VZN, ktoré navrhuje zmeniť tak, aby bolo v súlade so zákonom (ďalej len 

„protest prokurátora“). 

 

   Podľa § 27 ods. 3 a ods. 5 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov: 

 

(3) Ak bol protest prokurátora podaný proti všeobecne záväznému právnemu predpisu uvedenému 

v § 21 ods. 3 písm. f) treťom bode a orgán verejnej správy zistí, že protest je dôvodný, je povinný 

bez zbytočného odkladu, najneskôr do 90 dní od doručenia protestu prokurátora, všeobecne 

záväzný právny predpis zrušiť alebo ho podľa povahy veci nahradiť všeobecne záväzným právnym 

predpisom, ktorý bude v súlade so zákonom, prípadne aj s ostatnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. O vyhovení protestu a zrušení alebo zmene všeobecne záväzného právneho 

predpisu alebo o nevyhovení protestu upovedomí orgán verejnej správy prokurátora v lehote 

podľa prvej vety. 

 

(5) Ak orgán verejnej správy nevyhovie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému 

právnemu predpisu uvedenému v § 21 ods. 3 písm. f) treťom bode, je prokurátor oprávnený podať 

žalobu na správny súd podľa osobitného predpisu. 

 

   V Čl. I § 2 ods. 2 VZN je ustanovené:  

 

Za pobyt dieťaťa v materskej škole od 1. januára 2020 prispieva zákonný zástupca dieťaťa (alebo 

ostatné osoby, ktorým bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti) mesačne na jedno dieťa 

príspevok v nasledovnej výške: 

a) v prípade, že dieťa má trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Petržalka k 1. januáru 

kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom dieťa v danom školskom roku 

začne navštevovať materskú školu, je výška príspevku 30 €/mesiac/dieťa, 

b) v ostatných prípadoch je výška príspevku 100 €/mesiac/dieťa. 

 

   K úprave citovaného ustanovenia VZN pristúpilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 

Bratislava-Petržalka s cieľom nastavenia znenia VZN bez diskriminačnej povahy, majúce 

rozumné a objektívne ospravedlnenie, sledujúce legitímny cieľ za použitia zákonných 

a primeraných prostriedkov na jeho dosiahnutie, rešpektujúc odôvodnenie predchádzajúceho 

protestu prokurátora sp.zn. Pd 74/19/1105 s prihliadnutím na ustanovenia nariadenia vlády SR č. 

668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve (ďalej len „nariadenie 

vlády“). Podľa § 2 ods. 1 nariadenia vlády: 

 

(1) Výnos dane podľa § 2 zákona sa rozdelí obciam takto: 



 

a) 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru 

predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky 

obce uvedeným v prílohe č. 1, 

 b) 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru 

predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce 

do veľkostnej kategórie; veľkostné kategórie obcí a príslušné koeficienty sú uvedené v prílohe č. 2, 

c) 40% podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov) škôl a školských zariadení zisteného zberom údajov 

podľa osobitného predpisu a prepočítaného príslušným koeficientom uvedeným v príloha č. 3,  

d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na 

území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka. 

 

   Ako vyplýva z odôvodnenia protestu prokurátora, určenie počtu obyvateľov s trvalým pobytom 

na území obce k 1. januáru predchádzajúceho roku ako kritéria rozhodného pre prerozdelenie 

výnosu dane je podstatné iba pri písm. a), b) a d) ods. 1 § 2 nariadenia vlády. Pri písm. c) ods. 1 

citovaného ustanovenia sa však uplatňujú iné kritériá a to počet detí materskej školy podľa stavu 

k 15. septembru začínajúceho školského roka (§ 7a) ods. 1 písm. b) a § 9d) ods. 1 písm. b) zákona 

č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 

neskorších predpisov. V tejto súvislosti je však potrebné zohľadniť tú skutočnosť, že síce mestskej 

časti Bratislava-Petržalka sú podľa písm. c) citovaného ustanovenia poskytnuté príjmy cestou 

podielových daní podľa počtu žiakov (detí, študentov) bez kritéria trvalého pobytu žiakov (detí, 

študentov) na území mestskej časti, avšak príjmy mestskej časti Bratislava-Petržalka dosahované 

podľa počtu žiakov (detí, študentov), nepokrývajú náklady na deti v materských školách a mestská 

časť Bratislava-Petržalka musí výrazný rozdiel (cca 30%) dofinancovať z balíku podielových daní 

zohľadňujúceho počet obyvateľov s trvalým pobytom na území mestskej časti. 

 

   Mestská časť Bratislava-Petržalka má právo v rámci starostlivosti o potreby obyvateľov robiť 

rozhodnutia v ich záujme, čo môže viesť k proporčne odôvodnenému zvýhodňovaniu služieb 

poskytovaných a spolufinancovaných mestskou časťou Bratislava-Petržalka. Citované argumenty 

je nepochybne potrebné zohľadniť vo vzťahu k cieľu, ktorým je okrem iného aj zvyšovanie kvality 

predprimárneho vzdelávania. V súlade s vyššie uvedeným je v prípade ustanovenia Čl. I § 2 ods. 2 

VZN možné hovoriť o objektívnom odôvodnení oprávneného záujmu mestskej časti Bratislava-

Petržalka podľa § 2a ods. 3 antidiskriminačného zákona. 

 

   Zároveň uvádzame, že Generálna prokuratúra SR sa listom č. VI/1 Gd 262/19/1000-5 

z 23.7.2019 adresovaným Združeniu miest a obcí Slovenska vyjadrila, že „orgány prokuratúry 

nepovažujú za diskriminačné, ak obce pri rozhodovaní vo veciach prijímania detí do materských 

škôl a určovania výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov 

za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou si vo svojich všeobecne záväzných 

nariadeniach upravia podmienky tak, že preferujú deti a rodičov s trvalým pobytom na území 

obce, ktorá zriadi materskú školu.“ 

 

   Na základe uvedeného sa odporúča nevyhovieť protestu prokurátora proti Všeobecne 

záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 18/2019, ktorým sa mení a 

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka 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 VZN č. 4/2013, VZN č. 3/2015, VZN č. 4/2019, VZN č. 7/2019 a VZN č. 

15/2019.  

 



 

 

 

 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 


