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Návrh na uznesenie 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

po prerokovaní 

 

A/           schvaľuje 

 

predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  

č. .../2020, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-  Vrakuňa 

č. 4/2019 zo dňa 3. 12. 2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

 

 

B/               žiada 

 

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

 

1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .../2020  

zo dňa 31.3.2020, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa č. 4/2019 zo dňa 3. 12. 2019 o určení výšky mesačného príspevku 

zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

 

2. zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .../2020  

zo dňa 31.3.2020, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava – Vrakuňa č. č. 4/2019 zo dňa 3. 12. 2019 o určení výšky mesačného príspevku 

zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa obvyklým spôsobom. 
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Dôvodová správa 

 

Dňom 16.3.2020 z dôvodu šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom 

COVID-19 došlo na celom Slovensku k uzavretiu všetkých škôl a všetkých školských 

zariadení. 

  

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 

8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského 

roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na 

praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia 

života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe 

rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené 

šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušila 

vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020). Prerušenie 

trvá doposiaľ. Počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách sa vzdelávanie realizuje 

dištančnou formou. 

 

Možné znovuotvorenie a návrat žiakov do škôl sa očakáva od 1. júna 2020. Momentálne 

prebieha tvorba usmernenia pre zriaďovateľov a riaditeľov škôl o podmienkach, za akých bude 

vyučovací proces prebiehať.  Je pravdepodobné, že nebudú uspokojení všetci rodičia. Osobná 

účasť na vyučovaní by mala byť na báze dobrovoľnosti. 

 

Zámerom mestskej časti je formou činnosti „Letného školského klubu detí“ ponúknuť všetkým 

pracujúcim rodičom možnosť  umiestniť počas letných prázdnin svoje deti do Letného 

školského klubu detí.  

 

Letný školský klub detí sa sústredí na záujmovú, oddychovú (relaxačnú), pohybovorekreačnú 

činnosť, sebaobslužné a spoločensky prospešné činnosti detí. Letný školský klub detí bude  

zo strany rodičov a detí dobrovoľný a bude určený pre žiakov základných škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa navštevujúcich 1. až 5. ročník 

základnej školy.  

 

Prebiehať bude počas mesiacov júl a august, od raňajších do poobedňajších hodín, pričom 

žiakom bude v rámci dňa poskytnutý obed v školskej jedálni.  

 

Mestská časť stanovila výšku príspevku rodiča, resp. zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu 

nákladov spojených s činnosťou klubu počas letných prázdnin na 5,00 € za jedného žiaka na 

jeden deň, čo je aj vrátane ceny obeda. Príspevok na úhradu ceny potravín a réžie sa bude riadiť 

doteraz platným VZN o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach (1,21 € za jeden obed + réžia). Príspevok 

zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov spojených s  činnosťou letného školského 

klubu detí bude potom mesačne  predstavovať 65,80 € za jedno dieťa a za jeden mesiac.  
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Návrh 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

č. ......../2020, 

ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  

č. 4/2019 zo dňa 3. 12. 2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu  

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Vrakuňa 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa podľa § 6 ods. 1 zákona Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 15 ods. 2 

písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 

republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a § 114 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z.  

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení 

 

Čl. I 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2019 zo dňa 

3.12.2019 sa dopĺňa takto:   

 

1. Za Článok 6 sa vkladá nový Článok 7, ktorý znie:,, 

 

Čl. 7  

Letný školský klub detí 

Príspevok 

 

1. Letný školský klub detí zabezpečuje pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku  

na základnej škole, záujmovú, oddychovú, resp. pohybovorekreačnú činnosť v čase 

školských prázdnin počas letných mesiacov júl a august. 

 

2. Na čiastočnú úhradu nákladov2) spojených s  činnosťou letného školského klubu detí 

zriadeného mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa pri základnej škole prispieva rodič, resp. 

zákonný zástupca za jedno dieťa sumou vo výške 65,80 EUR za mesiac. Príspevok  

na úhradu ceny potravín a réžie sa bude riadiť doteraz platným VZN o určení výšky 

príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach. 

 

3. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov2) spojených s  činnosťou letného školského 

klubu detí zriadeného mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa pri základnej škole uhrádza 

rodič, resp. zákonný zástupca vopred, najneskôr v posledný deň pred nástupom do letného 

školského klubu detí.  
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4. Školská jedáleň pri základnej škole poskytne stravovanie žiakom počas konania 

letného školského klubu detí za čiastočnú úhradu nákladov v zmysle Čl. 4 a Čl. 6 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2019 zo dňa 

3.12.2019, pričom príspevok na nákup potravín a režijný poplatok uhrádza rodič, resp. 

zákonný zástupca vopred, najneskôr v posledný deň pred nástupom do letného školského 

klubu detí. 

 

5. Príjmy z príspevkov podľa tohto nariadenia budú v plnej výške zahrnuté do rozpočtu 

základných škôl a môžu byť použité aj na financovanie mzdových nákladov zamestnancov 

(mzda, príplatky, náhrady miezd, odmeny...).  

 

 

2. Pôvodné články 7 až 9 sa označujú ako články 8 až 10. 
 

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie: 

,,2) 

§ 114 ods.6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ 

 

 

                                                               Čl. II 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa sa uznieslo na vydaní tohto 

Všeobecne záväzného nariadenia na svojom zasadnutí dňa 16.6.2020 uznesením                       

č. .........../2020.  

 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. júla 2020. 

 

 

 

 

JUDr. Ing. Martin Kuruc 

    starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

vyvesené na pripomienkovanie dňa: 25.5.2020 

zvesené na pripomienkovanie dňa: 8.6.2020 

schválené uznesením MZ MČ Bratislava -Vrakuňa číslo  ..../2020  zo dňa 16.6.2020  

vyhlásené dňa: 16. júna 2020 
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Stanoviská/uznesenia komisií 

 

 

Komisia mandátová, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívna Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  

 

Bod 2 

Uznesenie č. 1/2020 zo dňa 28.05.2020 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. .../2020, ktorým 

sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2019 zo dňa 3. 

12. 2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa. 

 

Komisia mandátová, verejného poriadku,  ochrany verejného záujmu a legislatívna odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  

 

A/           schváliť 
 

predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa            č. 

.../2020, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-  Vrakuňa č. 

4/2019 zo dňa 3. 12. 2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

 

B/               požiadať 

 

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

 

1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .../2020  

zo dňa 31.3.2020, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa č. 4/2019 zo dňa 3. 12. 2019 o určení výšky mesačného príspevku 

zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

 

2. zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .../2020  

zo dňa 31.3.2020, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava – Vrakuňa č. č. 4/2019 zo dňa 3. 12. 2019 o určení výšky mesačného príspevku 

zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa obvyklým spôsobom. 

 

Hlasovanie: ZA:   3 / PROTI:  0    /  ZDRŽAL SA:  0 
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Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa 

 

Bod 4 

Uznesenie č.  50 /2020 zo dňa 26.05.2020 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Vrakuňa  

č. .../2020, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa č. 4/2019 zo dňa 3. 12. 2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného 

zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

 

Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča 

 

A/           schváliť 

 

predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  

č. .../2020, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-  Vrakuňa 

č. 4/2019 zo dňa 3. 12. 2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, 

 

B/                      požiadať 

 

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

 

3. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .../2020  

zo dňa 31.3.2020, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa č. 4/2019 zo dňa 3. 12. 2019 o určení výšky mesačného príspevku 

zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

 

4. zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .../2020  

zo dňa 31.3.2020, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava – Vrakuňa č. č. 4/2019 zo dňa 3. 12. 2019 o určení výšky mesačného príspevku 

zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa obvyklým spôsobom. 

 

Hlasovanie: ZA:    4             / PROTI:     0               /  ZDRŽAL SA:     0 
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Komisia finančná a podnikateľská pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa 

Bod 12 

Uznesenie č. 73/2020 zo dňa 28.05.2020 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. .../2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa č. 4/2019 zo dňa 3. 12. 2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného 

zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. 

 

Komisia finančná a podnikateľská po prerokovaní odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

 

A/                                                               schváliť 

 

predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  

č. .../2020, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-  Vrakuňa 

č. 4/2019 zo dňa 3. 12. 2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

 

B/           požiadať 

 

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

 

5. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .../2020  

zo dňa 31.3.2020, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa č. 4/2019 zo dňa 3. 12. 2019 o určení výšky mesačného príspevku 

zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

 

6. zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .../2020  

zo dňa 31.3.2020, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava – Vrakuňa č. č. 4/2019 zo dňa 3. 12. 2019 o určení výšky mesačného príspevku 

zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa obvyklým spôsobom. 

 

 

Počet prítomných: 5 

Hlasovanie:                                                  

ZA: 5                   PROTI: 0               ZDRŽAL SA: 0     
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Komisia výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy pri Miestnom 

zastupiteľstve mestskej časti Bratislava -Vrakuňa 

 

K bodu 2 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Vrakuňa č. .../2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa č. 4/2019 zo dňa 3. 12. 2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného 

zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. 

 

 

 
Uznesenie č. 10/02/2020 zo dňa 27.05.2020 

 

Komisia VÚRŽPaD po prerokovaní odporúča MZ : 

 

A) schváliť 

predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .../2020, 

ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava- Vrakuňa č. 4/2019 zo dňa  

3. 12. 2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov  

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

B) požiadať 

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .../2020 zo dňa 

31.3.2020, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 

4/2019 zo dňa 3. 12. 2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa. 

2. zverejniť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. .../2020 zo dňa 

31.3.2020, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Vrakuňa č. 

č. 4/2019 zo dňa 3. 12. 2019 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa obvyklým spôsobom. 

 

Hlasovanie : ZA : 6   / PROTI : 0   / ZDRŽAL SA : 0    

Uznesenie prijaté 
 


