Mestská časť Bratislava - Lamač
Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava 47

Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava – Lamač
číslo 3/2019
zo dňa 08.08.2019
ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách,
v školských kluboch detí a zariadeniach školského stravovania, ktoré sú
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Lamač v znení Všeobecne
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Lamač číslo 4/2020 zo dňa 08.12.2020
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 zo dňa 08.08.2019
ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách,
v školských kluboch detí a zariadeniach školského stravovania, ktoré sú
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Lamač
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač podľa § 6 ods.1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2 písm. a) zákona č.
377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov,
v zmysle § 28 ods. 5, 6, 7, § 114 ods. 6, 7 a § 140 ods. 10, 12, 13 zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
§ 6 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 a na základe zákona č. 544/2010
Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
§1
Úvodné ustanovenie
Predmetom úpravy tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len ,,nariadenie“) je
stanovenie výšky príspevku1a podmienky jeho úhrady zákonným zástupcom dieťaťa alebo
žiaka, určeného na čiastočnú úhradu nákladov pre školy a školské zariadenia v
zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Lamač (ďalej len „mestská časť“ alebo
„zriaďovateľ“) a to určenie:
a) výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí,
c) výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v zariadení
školského stravovania,
d) výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v zariadeniach školského
stravovania.
§2
Materská škola

1

§ 28 ods. 5), § 114 ods. 6), § 140 ods. 10) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

(1)

Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole v mestskej časti uhrádza
zákonný zástupca sumou vo výške 25,- EUR pre jedno nezaopatrené dieťa.

(2)

Príspevok sa uhrádza vopred bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou,
najneskôr do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

(3)

Príspevok v materskej škole neuhrádza zákonný zástupca za dieťa:
a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa
osobitného predpisu, 2
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

(4)

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa príspevok v materskej škole neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov,
preukázateľným spôsobom,
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola
prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými
závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť
určeného príspevku.
§3
Školský klub detí

(1)

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského
klubu detí uhrádza zákonný zástupca mesačne na jedného žiaka vo výške 25,-EUR.

(2)

Príspevok sa uhrádza vopred bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou,
najneskôr do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

(3)

Príspevok vo výške podľa odseku 1 uhrádza zákonný zástupca žiaka, ktorý sa zúčastnil
na výchovno-vzdelávacej činnosti školského klubu detí aspoň 1 deň v mesiaci.

(4)

Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku
podľa ods. 1 tohto článku, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad
o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
podľa osobitného predpisu2, alebo na základe písomnej žiadosti rodiča v závažných
a opodstatnených dôvodoch.
§4
Školská jedáleň
Príspevok na nákup potravín

(1)

2

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov
v školskej jedálni vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa finančných pásiem.

zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2

(2)

Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov a sú stanovené Ministerstvom školstva Slovenskej
republiky v troch pásmach. Zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti sú v 2. pásme.

(3)

Výška príspevku na jedno dieťa alebo žiaka školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti Bratislava - Lamač na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín
v zariadeniach školského stravovania podľa vekových kategórií pre jednotlivé školy
a školské zariadenia sa stanovuje nasledovne:

Subjekty
v zriaďovateľskej
Desiata Obed Olovrant
pôsobnosti MČ
BA - Lamač

Spolu

Materská škola
(stravníci od 2 - 6
rokov, 2. pásmo)

0,36

0,85

0,24

Obed

(stravníci od 6 - 11
rokov, 2. pásmo)

1,15

Základná škola

Obed

(stravníci od 11 15 rokov, 2. pásmo)

1,23

1,45

1,20

1,45/0,25

Výška úhrady
1,15

1,20

0,00
Výška úhrady

1,23

1,20

0,03

Výška príspevku na nákup potravín na jedno jedlo pre cudzích stravníkov sa stanovuje
nasledovne:
Cudzí stravníci

Materská škola
(stravníci od 2 - 6
rokov, 2. pásmo)
Základná škola
(stravníci od 6 - 11
rokov, 2. pásmo)
Základná škola
(stravníci od 11 - 15
rokov, 2. pásmo)
Dospelí stravníci
(veková kategória
15-18/19 rokov, 2.
pásmo)
(5)

Výška úhrady

Predškoláci Ostatní/Predškoláci

Základná škola

(4)

Dotácia

Desiata

Obed

Olovrant

Spolu

Výška úhrady

0,36

0,85

0,24

1,45

1,45

Obed
1,15

1,15

Výška úhrady
1,15

Obed
1,23

1,23

Výška úhrady
1,23

Obed
1,33

1,33

1,33

Príspevok sa uhrádza mesačne vopred bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou,
najneskôr do 1. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
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(6)

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia“) na
zabezpečenie obeda a iného jedla 3 možno poskytnúť každému dieťaťu, ktoré navštevuje
posledný ročník materskej školy v sume 1,20 EUR. Zákonný zástupca dieťaťa
v poslednom ročníku materskej školy uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov
vo výške nákladov na nákup potravín a príspevok na režijné náklady znížený o výšku
dotácie.4

(7)

Dotácia pre žiakov základných škôl predstavuje sumu 1,20 EUR. Zákonný zástupca
žiaka základnej školy uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo výške
nákladov na nákup potravín a príspevok na režijné náklady znížený o výšku dotácie.5

(8)

Dotácia pre deti v poslednom ročníku materských škôl a žiakov základnej školy,
u ktorých si zdravotný stav podľa posúdenia ošetrujúceho lekára vyžaduje osobitný
režim stravovania sa poskytuje v sume 1,20 EUR poukázaním na bankový účet
zákonného zástupcu v prípade, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne stravovanie podľa
osobitného predpisu6 v školskej jedálni.

(9)

Nárok na dotáciu majú deti v poslednom ročníku materskej školy a žiaci základných
škôl za dni, v ktorých sa zúčastnili výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole
alebo vyučovacieho procesu v základnej škole a zároveň odobrali stravu.

(10) Príspevok na nákup potravín v plnej výške uhrádza:
a) zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, ktoré nemá nárok na dotáciu
b) zákonný zástupca ak neodhlásil dieťa alebo žiaka zo stravovania.
§5
Školská jedáleň
Príspevok na režijné náklady
(1)

Výška príspevku na režijné náklady v zariadeniach školského stravovania pre
zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka v školách, ktoré sú v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Lamač sa stanovuje nasledovne:
a) Materská škola – zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok na režijné
náklady vo výške 5,- EUR paušálne za kalendárny mesiac,
b) Základná škola – zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok na režijné
náklady vo výške 10,- EUR paušálne za kalendárny mesiac.

(2)

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, ktoré je odberateľom aspoň jednej stravnej
jednotky v mesiaci, uhrádza režijný príspevok vo výške podľa predchádzajúceho
odseku.

3

§ 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce Sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
§ 142a zákona č. 245/2008 Z. z.
5 § 142a zákona č. 245/2008 Z. z.
6 § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z.
4

4

(3)

Mestská časť môže rozhodnúť o znížení, odpustení alebo vrátení príspevku na režijné
náklady v prípadoch, ak:
a) zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka predloží doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného
predpisu7; ustanovenie predchádzajúcej vety sa nepoužije, ak ide o deti a žiakov, na
ktoré sa poskytuje dotácia podľa osobitného predpisu8; nárok na zníženie alebo
odpustenie príspevkov trvá len počas doby, pokiaľ trvajú podmienky, ktoré nárok
odôvodňujú; zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný písomne oznámiť
školskému alebo predškolskému zariadeniu, že prestal byť poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi najneskôr do 7
kalendárnych dní odo dňa, keď nastala táto skutočnosť; v prípade, ak poruší
povinnosť podľa predchádzajúcej časti vety, je povinný uhradiť celú výšku
príspevku na režijné náklady a to aj za predchádzajúce obdobie spätne, od okamihu
ako sa školské alebo predškolské zariadenie dozvie o okolnostiach nasvedčujúcich
skončeniu poberania dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi,
b) v priebehu jedného kalendárneho mesiaca dieťa alebo žiak nie je odberateľom ani
jednej stravnej jednotky zo zdravotných dôvodov a zároveň sa nezúčastnilo
výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovacieho procesu v
základnej škole na základe písomnej odôvodnenej žiadosti zákonného zástupcu
dieťaťa alebo žiaka.

(4)

Príspevok na nákup potravín pre dospelých stravníkov sa určuje vo výške 1,33
EUR/stravná jednotka.

(5)

Cudzí stravníci sú povinní uhrádzať okrem príspevkov na nákup potravín aj príspevok
na režijné náklady. Cena za jednu stravnú jednotku sa stanovuje na 2,60 EUR.

(6)

Výška príspevku na režijné náklady na cudzích stravníkov na deň sa stanovuje
nasledovne:
Cudzí stravníci

Desiata

Základná škola
(stravníci od 6 - 11
rokov)
Základná škola
(stravníci od 11 - 15
rokov)
Materská škola
(stravníci od 2 - 6
rokov)
Dospelí stravníci

7
8

Desiata
0,18

Obed

Spolu

Výška úhrady

1,27

1,27

1,27

Obed
1,27

1,27

Výška úhrady
1,27

1,63

Výška úhrady
1,63

1,27

1,27

Obed
1,27
Obed
1,27

Olovrant

Olovrant
0,18

Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce Sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
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(7)

Príspevok na nákup potravín a príspevok na režijné náklady sa uhrádza mesačne vopred
bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou, najneskôr do 1. dňa v príslušnom
kalendárnom mesiaci. Ak príspevok na nákup potravín a príspevok na režijné náklady
nie je uhradený v lehote podľa predchádzajúcej vety, stravná jednotka stravníkovi
nemusí byť poskytnutá.

(8)

Príspevok na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca aj za dieťa alebo žiaka,
u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné
stravovanie a je mu umožnená donáška hotového jedla do školského stravovacieho
zariadenia v súlade s § 8 ods. 3 písm. b) vyhlášky MZ SR č. 527/2007 Z. z.
o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenie pre deti a mládež.
§6
Kontrola

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva miestny kontrolór mestskej časti
a poverení zamestnanci mestskej časti.
§7
Záverečné ustanovenia
(1)

Toto nariadenie bolo schválené miestnym zastupiteľstvom mestskej časti uznesením
č. 84/2019/VIII zo dňa 08.08.2019 a nadobúda účinnosť dňa 01.09.2019.

(2)

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti č. 7/2017, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v materských školách, v školských kluboch detí a zariadeniach školského
stravovania, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Lamač zo
dňa 19.12.2017.

(3)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 bolo schválené miestnym zastupiteľstvom
mestskej časti uznesením č.99/2020/VIII zo dňa 08.12.2020 a nadobúda účinnosť dňa
01.01.2021.

Ing. Lukáš Baňacký v. r.
starosta
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Všeobecne záväzné nariadenia č. 3/2019 MČ Bratislava - Lamač bolo
na úradnú tabuľu vyvesené: 09.08.2019
z úradnej tabule zvesené: 23.08.2019
Návrh VZN na úradnú tabuľu vyvesený: 24.07.2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 MČ Bratislava - Lamač bolo
na úradnú tabuľu vyvesené: 14.12.2020
z úradnej tabule zvesené: 28.12.2020
Návrh VZN na úradnú tabuľu vyvesený: 23.11.2020

7

