
• MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA ~ ČUNOVO ".

Všeobecné záväzné nariadenie
č. 2/2012

zo dňa 08.11.2012
o výške príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti

mestskej časti Bratislava - Čunovo

Miestne zastupitel'stvo Mestskej časti Bratislava - Čunovo sa podl'a § 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,
v zmysle § 28 a § 140 zákona Č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 6 zákona Č. 59612003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

§l
Úvodné ustanovenie

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "nariadenie") určuje výšku príspevku a spôsob
jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov zákonných zástupcov detí a žiakov, ktoré budú
uhrádzať školským zariadeniam v zriaďovatel'skej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Čunovo
(ďalej len "mestská čast"').

2) Pre účely tohto nariadenia je škola: materská škola a školská jedáleň v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti. Týmto všeobecne záväzným nariadením MČ Bratislava - Čunovo
upravuje výšku príspevkov na úhradu výdavkov spojených s pobytom detí v školských
zariadeniach a za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške
nákladov a nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov, v nadväznosti na odporúčané
výživové dávky.

3) Výška stanoveného minimálneho a maximálneho príspevku v materskej škole a školskej
jedálni sa mení v súvislosti s úpravou súm životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podl'a
osobitného predpisu.

§2
Materská škola

1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenou MČ Bratislava - Čunovo prispieva zákonný
zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 15,- eur.

2) Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré:
a) má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
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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,

c) je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
d) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov preukázateľným
spôsobom,

e) nenavštevuje materskú školu v čase prerušenia prevádzky počas letných prázdnin.

4) Počas dochádzky dieťaťa do materskej školy v čase letných prázdnin zákonný zástupca
uhrádza plnú výšku príspevku podľa ods. 1.

5) Pomernú časť určeného príspevku uhrádza zákonný zástupca v prípade, že bola prerušená
prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.

§3
Školská jedáleň

1) Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok za čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov
na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa finančných pásiem.

2) Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov a sú stanovené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky (ďalej len
"ministerstvo") - zákon c. 24512008 Z. z. (školský zákon)

3) Výška príspevku na jedno dieťa na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v školskej
jedálni je:
a) desiata 0,30 €
b) obed 0,72 €
c) olovrant 0,25 €
SPOLU 1~7€

4) Celková výška stravného pre zamestnancov je 1,27 €. Celková výška stravného pre cudzích
stravníkov je 2,27 € - z čoho stravný limit je 1,27 € a náklady na réžiu 1,- €. Zriaďovateľ
materskej školy môže zvýšiť minimálnu výšku réžie na základe reálnych nákladov na činnosť
školskej jedálne. Úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce.

5) Príspevok na nákup potravín podľa ods. 3) až 4), ako aj príspevok a réžia u cudzích stravníkov
podľa ods. 5) sa uhrádza mesačne vopred.

§4
Kontrola

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva hlavný kontrolór MČ Bratislava -
Čunovo a poverení zamestnanci Miestneho úradu MČ Bratislava - Čunovo.

§5
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Záverečné ustanovenia

1) Týmto VZN sa ruší VZN Č. 1/2010 o určení príspevku v školských zariadeniach zo dňa 15.•
decembra 2009 a dodatok Č. l k VZN Č. 1/2010 zo dňa 09.02.2012.

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením č.186120 12 miestneho
zastupiteľstva Bratislava - Čunovo zo dňa 08. ll. 2012.

3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2013.

VZN bolo vyvesené dňa: 1.[· /l. J..J; n:
VZN bude zvesené dňa: JO, // ;u!ť/
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