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21. 02. 2020, Bratislava-Rusovce  



VYHODNOTENIE PRIPOMIENOK 

 

k materiálu „Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-

Rusovce č. 01/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 

01/2019 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce“  

 

Materiál „Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rusovce  

č. 01/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2019 o výške 

príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Rusovce“ bol od 10. 02. 2019 (deň začatia pripomienkovania) zverejnený na 

webovej stránke mestskej časti Bratislava-Rusovce:  

http://www.bratislava-rusovce.sk/uradna-tabula 

a na Úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Rusovce.  

 

Dňom zverejnia návrhu začala plynúť lehota, počas ktorej mohli fyzické osoby a právnické 

osoby zaslať pripomienky k návrhu v písomnej forme na Miestny úrad mestskej časti 

Bratislava-Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava alebo e-mailom na adresu 

podatelna@bratislava-rusovce.sk. 

 

K predmetnému návrhu bolo do dňa ukončenia pripomienkového konania, t. j. do  

20. 02. 2020 zaslaných šesť pripomienok.  

 

Spôsob pripomienkového konania: bežný  

Oslovené subjekty: verejnosť  

Pripomienky zaslané do stanoveného termínu: 6  

Pripomienky zaslané po termíne: 0  

Počet akceptovaných pripomienok: 0  

Počet neakceptovaných pripomienok: 6  

z toho počet zásadných: 0  

  

http://www.bratislava-rusovce.sk/uradna-tabula


Vyhodnotenie 

 

pripomienkového konania k materiálu „Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rusovce č. 01/2020, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2019 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce“.  

Návrh VZN bol zverejnený dňa 10. 02. 2020 na webovej stránke mestskej časti Bratislava-Rusovce:  

http://www.bratislava-rusovce.sk/uradna-tabula 

a na Úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Rusovce.  

 

Počet pripomienok celkom: 6  

Z toho počet zásadných pripomienok: 0 

 

 Predkladateľ Pripomienka 
Stanovisko 

k pripomienke* 
Odôvodnenie 

1. 
Rada školy  
ZŠ s MŠ 

1a) Návrh na zvýšenie úhrady zákonného zástupcu 
dieťaťa vo veku 2 až 5 rokov v materskej škole na 
sumu 3,09 eur za desiatu, obed, olovrant 

1b) Návrh na zmenu formálnej štruktúry VZN 

N 

1a) V prípade zvýšenej úhrady by bola porušená rovnosť pri 
príspevkoch zákonných zástupcov na stravu za deti 
v materskej škole.  

1b) V prípade doplnenia údaja o režijnej časti výdavkov 
hradenej z rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce by VZN bolo 
v rozpore so stanoviskom prokurátora vyjadrenom v proteste 
prokurátora k pôvodnému VZN č. 01/2019. 

2. 
Rada školy  
ZŠ s MŠ 

Návrh na úpravu štruktúry tabuľky v prílohe č. 1 návrhu 
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné 
nariadenie č. 01/2019 

N Navrhovaná štruktúra tabuľky je v rozpore s protestom 

prokurátora.  

3. 
Rada školy  
ZŠ s MŠ 

3a) Návrh na úpravu názvu v tabuľke z „príspevok na 
nákup potravín podľa finančného pásma“ na „výška na 
nákup potravín podľa finančného pásma“  

3b)  Návrh na doplnenie režijnej časti výdavkov 
hradených z rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce  

 

N 

3a) Úpravu názvu v tabuľke na „výšku na nákup potravín podľa 

finančného pásma“ nie je možné akceptovať, pretože by išlo 

o zavádzajúce a nepresné označenie v rozpore s § 140 ods. 9 

zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

http://www.bratislava-rusovce.sk/uradna-tabula


neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) a v rozpore s  

protestom prokurátora. 

3b) Režijná časť výdavkov hradená rodičmi pre I. a II. stupeň 

ZŠ vo výške 0,14 eur je uvádzaná v pôvodnom znení VZN č. 

01/2019 už po odpočítaní štátnej dotácie na stravu a po 

odpočítaní príspevku z rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na 

stravu. Údaje uvádzané v pôvodnom znení VZN č. 01/2019 sú 

len prehľadom rôznych údajov a nie vzorcom výpočtu. Výpočet 

Rady školy je chybný a nepravdivý. Na výpočet súm je 

potrebná odborná znalosť problematiky. Doplnenie údajov 

ostatných položiek na určenie výšky stravy v zmysle návrhu 

Rady školy je v rozpore s protestom prokurátora.  

4. Rada školy  
ZŠ s MŠ 

Návrh na úpravu štruktúry tabuľky v prílohe č. 1 návrhu 
VZN 

N Navrhovaná štruktúra tabuľky je v rozpore s vyššie uvedeným 
protestom prokurátora 

5. 
Rada školy  
ZŠ s MŠ 

5a) Návrh na úpravu štruktúry tabuľky v prílohe č. 1 
návrhu VZN  

5b) Návrh na úpravu spôsobu výpočtu výšky platby 
zákonného zástupcu dieťaťa  

N 

5a) Navrhovaná štruktúra tabuľky je v rozpore s protestom 
prokurátora.  

5b) Navrhovaný spôsob výpočtu je v rozpore s protestom 
prokurátora. Rada školy uvádza nepravdivé a chybné údaje. 
Režijná časť výdavkov hradená rodičmi pre I. a II. stupeň ZŠ 
vo výške 0,14 eur je uvádzaná v pôvodnom znení VZN č. 
01/2019 už po odpočítaní štátnej dotácie na stravu a po 
odpočítaní príspevku z rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce na 
stravu. 

6. 
Rada školy  
ZŠ s MŠ 

Návrh na zrušenie návrhu VZN a „príspevok na 
stravovanie použiť prioritne na zníženie ceny stravy 
detí navštevujúcich MŠ a žiakov ZŠ Rusovce“ 

N 

V prípade neschválenia návrhu VZN by VZN č. 01/2019 bolo 
v rozpore so stanoviskom prokurátora vyjadrenom v proteste 
prokurátora k pôvodnému VZN č. 01/2019. V návrhu VZN je 
štátna dotácia odpočítaná, a to od výšky úhrady zákonného 
zástupcu dieťaťa stanovenej pred odpočítaním štátnej dotácie 
na stravu. 

*A – akceptovaná 

 N – neakceptovaná 

 ČA – čiastočne akceptovaná 


