Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 2/2022 zo dňa 22. 02. 2022,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 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 všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013, č. 3/2015, č. 4/2019, č. 7/2019,
č. 15/2019, č. 18/2019, č. 15/2020 a 4/2021.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 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. 6, 7, § 114 ods. 4, 7, § 116 ods. 7, 8
a § 140 ods. 11, 12 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čl. 38 písm. a) Štatútu hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení jeho dodatkov 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.

Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie 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 všeobecne záväzného
nariadenia č. 4/2013, č. 3/2015, č. 4/2019, č. 7/2019, č. 15/2019, č. 18/2019, č. 15/2020 a 4/2021,
sa mení a dopĺňa takto:.
1. V § 2 ods. 3 znie:
(3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,2)
b) ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada riaditeľa materskej školy a je členom
domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi3) podľa osobitného predpisu,4)
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,5)
d) v čase letných prázdnin (júl, august), ak v tomto období dieťa nedochádzalo do materskej
školy a zároveň nebolo záväzne prihlásené na dochádzku do materskej školy počas letných
prázdnin,
e) v čase prerušenia prevádzky materskej školy na základe rozhodnutia príslušného štátneho
orgánu alebo zriaďovateľa; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť
určeného príspevku.
2. V § 2 ods. 5 znie:
(5) V prípade, ak je dieťa záväzne prihlásené na dochádzku do materskej školy počas letných
prázdnin v mesiacoch júl, august a dieťa do materskej školy vôbec nenastúpi, tak zákonný
zástupca dieťaťa uhrádza plnú výšku príspevku za daný mesiac. To neplatí, ak dieťa do
materskej školy nenastúpi zo zdravotných dôvodov na základe lekárskeho potvrdenia, ktoré
predloží riaditeľke príslušnej materskej školy alebo ak ho zákonný zástupca preukázateľne
odhlási najmenej sedem kalendárnych dní pred nástupom do materskej školy.

3. V § 2 sa dopĺňa nový odsek 6, ktorý znie:
(6) Ak o to zákonný zástupca dieťaťa požiada riaditeľa materskej školy, rozhodne o odpustení
príspevku v materskej škole za ten kalendárny mesiac, počas ktorého je dochádzka dieťaťa
nepretržite prerušená zo zdravotných dôvodov dieťaťa na základe lekárskeho potvrdenia alebo
z dôvodov vyplývajúcich z plnenia pracovných povinností zákonného zástupcu.
4. V § 3 ods. 6 znie:
(6) Príspevok podľa odseku 1 alebo 2 sa neuhrádza, ak o to zákonný zástupca písomne požiada
riaditeľa, a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa
osobitného predpisu. 4)
5. V § 3 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
(7) Riaditeľ rozhodne o znížení alebo odpustení príspevku podľa odseku 1 alebo 2, ak zákonný
zástupca dieťaťa o to písomne požiada z dôvodu, že:
a) dieťa sa zo zdravotných dôvodov v mesiaci nezúčastnilo viac ako polovice dní činnosti
školského klubu,
b) rodič je samoživiteľ,
c) dieťa pochádza z mnohodetnej rodiny (4 a viac detí),
d) dieťa majú v starostlivosti súdnym rozhodnutím starí rodičia.
6. V § 3 sa doterajší odsek 7 označuje ako odsek 8
7. V § 4 ods. 4 znie:
(4) Príspevok podľa odseku 1 sa neuhrádza, ak o to zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo
plnoletý žiak písomne požiada riaditeľa a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje
pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.4)
8. V § 4 sa za odsek 4 dopĺňa nový odsek 5, ktorý znie:
(5) Riaditeľ rozhodne o znížení alebo odpustení príspevku podľa odseku 1, ak zákonný
zástupca dieťaťa o to písomne požiada z dôvodu, že:
a) dieťa sa zo zdravotných dôvodov v mesiaci nezúčastnilo viac ako polovice dní činnosti
centra voľného času,
b) rodič je samoživiteľ,
c) dieťa pochádza z mnohodetnej rodiny (4 a viac detí),
d) dieťa majú v starostlivosti súdnym rozhodnutím starí rodičia.
9. V § 4 sa doterajší odsek 5 označuje ako odsek 6
10. V § 5 ods. 17 znie:
(17) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a príspevok na úhradu režijných nákladov sa
neuhrádzajú, ak zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka o to písomne požiada zriaďovateľa
a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného
predpisu.4) V prípade, ak dieťaťu materskej školy zabezpečuje desiatu jeho zákonný
zástupca a pred obedom dieťa vyzdvihne, príspevok na úhradu režijných nákladov sa
neuhrádza, ak o to zákonný zástupca dieťaťa požiada zriaďovateľa.
11. V § 5 ods. 20 sa slovo „alikvotnú“ mení na slovo „pomernú“.
12. Poznámka pod čiarou k odkazu č. 4 znie: Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13. Poznámky pod čiarou k odkazom č. 6 a č. 7 sa rušia.
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Čl. II
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 10. 03. 2022

Ján H r č k a, v. r.
starosta

_________________________________
1. § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 115 ods. 5, § 53 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
2. § 28 ods. 6 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov
3. § 28 ods. 6 písm. b) zákona č. 245/2008 Z .z. v znení neskorších predpisov
4. Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
1. § 28 ods. 6 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov
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