
Mestská časť  Bratislava – Ružinov  
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  
mestskej časti Bratislava - Ružinov  

č.  24/2012  
zo dňa 11. decembra 2012,  

ktorým sa  mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – 
Ružinov č. 21/2012 zo dňa 26. júna 2012, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného 

zástupcu dieťaťa a žiaka  na čiastočnú úhradu  nákladov v základných školách a 
materských školách  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov podľa § 6 zákona Slovenskej 
národnej rady č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 15 
ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave v znení neskorších predpisov ustanovuje:  

Čl. I.  
 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Ružinov č.  21/ 2012 z 26. júna 
2012, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú 
úhradu nákladov v základných školách a materských školách sa mení a dopĺňa nasledovne:  
 
§ 5 sa dopĺňa odsekom (2) a (3) v nasledovnom znení:  
 
(2) Riaditeľ školy, ktorej je školský klub detí súčasťou, môže rozhodnúť o znížení alebo 
odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v školskom klube detí, za 
súčasného splnenia nasledovných podmienok:  
 
a)    zákonný zástupca predloží zamietavé rozhodnutie ku žiadosti o príspevok v hmotnej 
núdzi nie staršie ako 3 mesiace podľa osobitného predpisu. 2), (hraničné pásmo hmotnej 
núdze),  
b) riaditeľ školy predloží odporúčacie stanovisko triedneho učiteľa,  
c) riaditeľ školy predloží odporúčacie stanovisko sociálneho odboru Miestneho úradu 
Mestskej časti Bratislava – Ružinov.  
 
(3) Riaditeľ školy, ktorej je školský klub detí súčasťou, môže rozhodnúť o odňatí zníženia 
alebo odpustenia príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v školskom klube detí. 
Riaditeľ školy, ktorej je školský klub detí súčasťou informuje o odňatí zníženia alebo 
odpustenia príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v školskom klube detí, sociálny 
odbor Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Ružinov.     
 
§ 6 sa dopĺňa odsekom (4) a (5) v nasledovnom znení:  
 
(4) Riaditeľ školy, ktorej je školská jedáleň súčasťou, môže rozhodnúť o znížení alebo 
odpustení príspevku na čiastočnú úhradu vo výške príspevku na nákup potravín podľa 
stanoveného finančného pásma za súčasného splnenia nasledovných podmienok:  
 
a)    zákonný zástupca predloží zamietavé rozhodnutie ku žiadosti o príspevok v hmotnej 
núdzi nie staršie ako 3 mesiace podľa osobitného predpisu. 2), (hraničné pásmo hmotnej 
núdze),  



b) riaditeľ školy predloží odporúčacie stanovisko triedneho učiteľa,  
c) riaditeľ školy predloží odporúčacie stanovisko sociálneho odboru Miestneho úradu 
Mestskej časti Bratislava – Ružinov.  
 
(5) Riaditeľ školy, ktorej je školská jedáleň súčasťou, môže rozhodnúť o odňatí zníženia alebo 
odpustenia príspevku na čiastočnú úhradu vo výške príspevku na nákup potravín podľa 
stanoveného finančného pásma. Riaditeľ školy, ktorej je školská jedáleň súčasťou informuje o 
odňatí zníženia alebo odpustenia príspevku na čiastočnú úhradu vo výške príspevku na nákup 
potravín podľa stanoveného finančného pásma, sociálny odbor Miestneho úradu Mestskej 
časti Bratislava – Ružinov.  
 
§ 7 sa dopĺňa odsekom (3) a (4) v nasledovnom znení:  
 
(3) Riaditeľ školy, ktorej je školská jedáleň súčasťou, môže rozhodnúť o znížení alebo 
odpustení príspevku na réžiu za súčasného splnenia nasledovných podmienok:  
 
a) zákonný zástupca predloží zamietavé rozhodnutie ku žiadosti o príspevok v hmotnej núdzi 
nie staršie ako 3 mesiace podľa osobitného predpisu. 2), (hraničné pásmo hmotnej núdze),  
b) riaditeľ školy predloží odporúčacie stanovisko triedneho učiteľa,  
c) riaditeľ školy predloží odporúčacie stanovisko sociálneho odboru Miestneho úradu 
Mestskej časti Bratislava – Ružinov.  
 
(4) Riaditeľ školy, ktorej je školská jedáleň súčasťou, môže rozhodnúť o odňatí zníženia alebo 
odpustenia príspevku na réžiu. Riaditeľ školy, ktorej je školská jedáleň súčasťou informuje o 
odňatí zníženia alebo odpustenia príspevku na réžiu, sociálny odbor Miestneho úradu 
Mestskej časti Bratislava – Ružinov.  
Uhradený príspevok na réžiu sa zákonnému zástupcovi vráti len v prípade, keď školská 
jedáleň  z dôvodov nepredvídateľných okolností nebola v prevádzke.  
 
Doterajšie odseky (4), (5) a (6) sa označujú ako odseky (5), (6) a (7)  
Do nového odseku (7) sa za prvú vetu vkladá druhá veta v znení:  
„Uhradený príspevok na réžiu sa zákonnému zástupcovi vráti len v prípade, keď školská 
jedáleň z dôvodov nepredvídaných okolností nebola v prevádzke.“  

Čl. II  
 
 Starosta mestskej časti Bratislava - Ružinov sa splnomocňuje, aby vyhlásil úplne znenie 
Všeobecne záväzného nariadenia č. 21/2012 z 26. júna 2012 ktorým sa určuje výška 
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných 
školách a materských školách.  

Čl. III  
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.  
 
 
                                                                                                             Ing. Dušan Pekár  
                                                                                                                  starosta v.r.  
   
  
 


