Oznam o zmene poplatkov za stravu a školné v školskom roku 2019/20

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu nákladov na výchovu
a vzdelávanie detí materských škôl. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou
prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno
dieťa sumou najviac 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa.19 Príspevok
sa uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.20 .
Stredisko služieb školám a školským zariadeniam, následne v stanovených termínoch
informujú riaditeľku MŠ o úhradách, pričom odovzdáva menný zoznam neplatiacich.
Zákonný zástupca uhrádza platby včas, riadi sa termínmi stanovenými pre jednotlivé
úhrady, píše variabilné symboly a to aj v prípade, že v danom termíne jeho dieťa MŠ
nenavštevuje, napr. z dôvodu ochorenia.
Výňatok z úplného znenia VZN č.1/2012 vyplývajúcich zo zmien a doplnení
vykonaných VZN č.4/2013, 3/2015a 4/2019:
Starosta
mestskej časti Bratislava-Petržalka
vyhlasuje
úplné znenie všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č.1/2012
o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväznými
nariadeniami č. 4/2013, 3/2015 a 4/2019.

Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava-Petržalka
o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach, v znení neskorších predpisov

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. 5, § 114 ods. 6, § 116
ods. 6 a § 140 ods. 10 a § 142a 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.

§2
Materská škola

1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole do 31. októbra 2019 prispieva zákonný zástupca dieťaťa
mesačne na jedno dieťa príspevok vo výške 30 €/mesiac/dieťa, ktorý sa znižuje na 2. dieťa o 3 €
menej zo základnej výšky príspevku, na 3. dieťa o 5 € menej zo základnej výšky príspevku a na
každé ďalšie dieťa kumulatívne menej zo základnej výšky príspevku. Zníženie príspevku sa
neuplatní na dieťa, ktorého súrodenec navštevuje materskú školu a je rok pred začatím plnenia
povinnej školskej dochádzky.
2) Za pobyt dieťaťa v materskej škole od 1. novembra 2019 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 minimálne 1 rok pred
nástupom do materskej školy je výška príspevku 30 €/mesiac/dieťa,
b) v ostatných prípadoch je výška príspevku 100 €/mesiac/dieťa.
3) Príspevok uhrádza rodič materskej škole vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom
mesiaci.
4) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa ak:
a) má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,2)
b) rodič dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi3) podľa osobitného predpisu,4)
c) je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,5)
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,6)
e) 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.7)
5)

Počas dochádzky dieťaťa do materskej školy v čase letných prázdnin rodič uhrádza plnú výšku
príspevku podľa odseku 1.

6) Pomernú časť určeného príspevku uhrádza rodič v prípade, že bola prerušená prevádzka materskej
školy zapríčinená závažnými dôvodmi zriaďovateľa bez možnosti zaradenia dieťaťa do náhradnej
materskej školy.

Výška príspevku je v súlade s VZN Petržalka č.7 a č.8 s účinnosťou od 31.07. 2019:
Za pobyt dieťaťa v materskej škole od 1.novembra 2019 prispieva zákonný zástupca:
30 Eur na jedno dieťa mesačne, za druhé dieťa 27 Eur, za tretie dieťa 25 Eur, a 100,- € pre
deti z inej mestskej časti, alebo ktoré nemali rok pred nástupom do MŠ trvalé bydlisko
v Petržalke. Výnimku môžu uplatniť na základe žiadosti u starostu obce.

Spôsob úhrady určený na adresu: Stredisko službám školám a školským zariadeniam,
Bohrova č.1, 851 01 Bratislava, spôsobom predtlačenou poštovou poukážkou, alebo
bankovým prevodom s variabilným symbolom MŠ 9121xxxx + priradeným symbolom
dieťaťa, ktoré určí MŠ a vydá ho rodičovi pri nástupe dieťaťa do MŠ (každé dieťa má svoj
špecifický symbol. Špecifický symbol uvádza sa obdobie, správa pre odosielateľa – názov
MŠ v skratke, udávať len meno a priezvisko dieťaťa, nie rodiča!
Úhrada cez banku na číslo účtu: SK32 0900 0000 0051 1752 2323
Uvádzať správny variabilný symbol: 9121 + priradený špecifický symbol dieťaťa!!!
Rodič je povinný uhrádzať presnú sumu!

Príspevok za stravovanie
Okrem príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy je rodič povinný uhradiť
vopred do 25. dňa v mesiaci pred začatím mesiaca, kedy bude strava odobratá príspevok
na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa finančných
pásiem21a príspevok na režijné náklady vo výške 0,40 €/deň22. Rodič dieťaťa ktorý je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného
predpisu neuhrádza výšku príspevku na režijné náklady.23
Výňatok z úplného znenia VZN č.1/2012 vyplývajúcich zo zmien a doplnení
vykonaných VZN č.4/2013, 3/2015a 4/2019:
§ 5
Školská jedáleň

1) Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Petržalka, poskytuje
stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný
zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca čiastočne prispieva aj na
úhradu režijných nákladov.
2) Výšku nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov určujú finančné
pásma8) na nákup potravín na jedno jedlo. Sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy
výskumu a športu Slovenskej republiky.
3) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom na zabezpečenie obeda a iného jedla
pre dieťa navštevujúce materskú školu rok pred začatím plnenia povinnej školskej

dochádzky a žiaka navštevujúceho základnú školu je 1,20 €/deň9). Rozdiel medzi
finančným pásmom na nákup potravín a dotáciou uhrádza zákonný zástupca dieťaťa/žiaka.
4) Dotácia na deti a žiakov, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu konzumovať stravu
pripravovanú v školskej jedálni zriaďovateľ vypláca zákonným zástupcom na účet, na
základe účasti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese po predložení potvrdenia
od odborného lekára o potrebe diétneho stravovania.
5) Plnú stanovenú sumu úhrady za stravu uhrádza:
a) zákonný zástupca za dieťa materskej školy, ktoré navštevuje nižší ako posledný ročník
pred plnením povinnej školskej dochádzky a nemá nárok na dotáciu na podporu
výchovy k stravovacím návykom,
b) zákonný zástupca za neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak neodhlásil dieťa
alebo žiaka najneskôr do 14:00 h predchádzajúceho pracovného dňa z poskytovania
stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni,
c) zákonný zástupca, ktorý neodhlásil dieťa/žiaka do 14:00 h predchádzajúceho dňa
z dôvodu, že dieťa/žiak ochorel; v prvý deň choroby môže zákonný zástupca obed pre
dieťa/žiaka odobrať.
6) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka a uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške
0,40 €/deň/dieťa/žiak, vrátane dieťaťa/žiaka ktorému zákonný zástupca zabezpečuje stravu
donáškou.
7) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na
nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané
výživové dávky a príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov, je určený za každý
stravovací deň nasledovne:
A/ Bežní stravníci - finančné pásmo na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
Druh
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Náklady na nákup potravín
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Spolu
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bez dotácie

desiata
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3 – 6/7*

0,38

0,90

0,26

1,54

0,34

0,40

0,74 €

1,94 €

6 – 11 r.

-

1,21

-

1,21

0,01

0,40

0,41 €

1,61 €

11 – 15 r.

-

1,30

-

1,30

0,10

0,40

0,50 €

1,70 €

15 –
18/19

-

1,41

-

1,41

0,21

0,40

0,61 €

1,81 €

cudzí
stravníci

-

1,41

-

1,41

-

zamestnanci MŠ
ZŠ

-

MŠ

ZŠ

1,41

-

1,41

Poznámka: *deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, ** zákonný zástupca

-

minimál.
1,35

-

minimál.
2,76 €

0,40

-

1,81 €

Spôsob úhrady za stravovanie je mesačne - vopred poštovou poukážkou, trvalým príkazom
z osobného účtu, internetbankingom.
V prípade bankového prevodu na číslo účtu ŠJ : SK88 0900 0000 0051 1893 5090.
V prípade bankového prevodu treba do doplňujúcich údajov uviesť meno a priezvisko dieťaťa,
triedu a variabilný symbol.

