Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti
Bratislava - Jarovce č. 3/2020,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti
Bratislava – Jarovce č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská
časť Bratislava- Jarovce.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Jarovce sa 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, v zmysle § 28, § 114, § 140 a § 141 zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
§ 6 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 uznieslo na
tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“ alebo „VZN“).
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie mestskej časti Bratislava – Jarovce č. 2/2019 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých
zriaďovateľom je mestská časť Bratislava- Jarovce.
2. Článok 2 odsek 2 znie:
„2. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenou MČ Bratislava - Jarovce v mesiacoch júl
a august, prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne
na jedno dieťa sumou 50 EUR. Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do konca júna v danom
kalendárnom roku.
3. V Článku 2 sa do odseku 4 dopĺňa písmeno e), ktoré znie nasledovne:
„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.“
4. V Článku 3 sa dopĺňa nový odsek 5, ktorý znie nasledovne:
„5. Príspevok sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má prerušenú dochádzku do školského klubu detí na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom,
b) ktoré nenavštevovalo školský klub detí v čase školských prázdnin alebo v čase
prerušenia prevádzky školy zapríčinenej zriaďovateľom alebo inými závažnými
dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného
príspevku.“

5. Článok 4 odsek 4 znie:
„4. Celková výška stravného pre cudzích stravníkov a zamestnancov je 2,99 €, z čoho stravný
limit je 1,41 € a náklady na réžiu tvoria 1,58 €. Zamestnávateľ prispieva na stravovanie
zamestnancov v zmysle Zákonníka práce.“

Článok 2
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 1. júla 2020.
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