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NÁVRH 
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2013 

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materských šk ôl a školských zariadení 
v zriaďovate ľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

___________________________________________________________ 
 
 
 
Predkladate ľ:            Návrh uznesenia miestnej rady:  
 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto prerokovať návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
č. .../2013 o určení výšky dotácie na 
mzdy a prevádzku materských škôl 
a školských zariadení v zriaďovateľskej  
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto 
 
 

 
Zodpovedný:             Návrh uznesenia miestneho zastupite ľstva:  
 

MUDr. Peter Osuský, CSc. 
zástupca starostky mestskej 
časti 

 - v materiáli 

 
Spracovate ľ:             Materiál obsahuje:  
 

Mgr. Ľuboslava Vasilová 
vedúca oddelenia školstva 

 - návrh uznesenia 
- dôvodová práva 
- návrh VZN 

 
 



 

 

Návrh uznesenia 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
schvaľuje 
 
návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2013 
o  určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej  pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 1. marca 
2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Dôvodová správa 
V zmysle § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov určí 

obec všeobecne záväzným nariadením výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a 
prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok.  
Zákonom č. 325/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní 
základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (v čl. II 596/2003 Z. z.) bol oproti doteraz platnej legislatíve zmenený 
najmä zber údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam. Okrem 
toho sú v ňom zapracované aj tieto zmeny:  
- pre obec, školy a školské zariadenia boli do novely zákona zapracované ďalšie povinnosti (napr. 
vyhotovenie „čestného vyhlásenia pre zber údajov“ o tom, že súhlas na započítanie do zberu 
poskytol zákonný zástupca žiaka iba jednej škole alebo školskému zariadeniu),  
- zákonom sú stanovené povinnosti týkajúce sa kontroly údajov poskytnutých zriaďovateľom,  
- povinnosť obci oznámiť školám a školským zariadeniam výšku finančných prostriedkov 
pridelených na mzdy a prevádzku na kalendárny rok 2013 najneskôr do 30. apríla,  
- vo VZN je obec povinná stanoviť deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky.  

Zákonom č. 345/2012 Z.z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene 
 a doplnení niektorých zákonov bol opäť novelizovaný zákon č. 596/2003 Z.z o štátnej práve 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 597/2003 
Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Novely okrem zmien vo 
financovaní základných škôl upravujú aj započítavanie detí školských klubov detí; t.j. obec 
poskytuje finančné prostriedky na deti školského klubu detí, ktoré navštevujú základné školy 
zriadené na území obce. Na prideľovanie výnosu dane sa pre financovanie školských klubov detí 
použije počet žiakov základných škôl podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka 
zriadených na území obce.  
Vyššie uvedené zákonné zmeny sú zapracované v predkladanom návrhu VZN. Navrhovaná výška 
dotácie na kalendárny rok 2013 je spracovaná na základe očakávaného vývoja výnosu dane z 
príjmov poukazovaného samospráve zo štátneho rozpočtu v roku 2013 po zapracovaní všetkých 
legislatívnych zmien účinných od 1. januára 2013 a pripravovanej novely nariadenia vlády č. 
668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.  

Ročná výška dotácie na rok 2013 je uvedená v prílohe č. 1, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť 
predkladaného všeobecne záväzného nariadenia. 
 
Porovnanie - náklady na mesiac a rok v zmysle VZN č.12/2010 a náklady po úprave 
Kategória škôl 
a školských zariadení 

Dotácia na mzdy 
a prevádzku na dieťa 
(žiaka) na mesiac v € 
 rok 2012 

Dotácia na 
mzdy a prevádzku na 
dieťa (žiaka) na rok 
2012 v € 

Dotácia na mzdy 
a prevádzku na dieťa 
(žiaka) na rok 2013 v € 

dotácia na dieťa materskej 
školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto vo 
výšky najmenej 

113 1356 1368 

dotácia na dieťa školského 
klubu detí 
v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto vo 
výške najmenej 

29  348 360 



 

 

dotácia na dieťa materskej 
školy stravujúce sa 
v zariadeniach školského 
stravovania  
v zriaďovateľskej  
pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto vo 
výške najmenej 

22  264 276 

 dotácia na potenciálneho 
stravníka v školskej 
jedálni základnej školy 
v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 
najmenej vo výške 

11  132 144 

 



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

    
NÁVRH 

 
Všeobecne záväzné nariadenie  

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 

č. ..../2013 
 

z 12. februára 2013 
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej  pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona 
Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 
v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12 písm. c) 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 sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení  
 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie  

 
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je určiť výšku a účel použitia 
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, dieťa školského klubu detí a dieťa 
stravujúce sa v zariadeniach školského stravovania (ďalej len prijímateľ), ktorých zriaďovateľom 
je mestská časť Bratislava-Staré Mesto (ďalej len poskytovateľ).  
 

§ 2 
Vymedzenie pojmov 

 
(1) Dotáciou na prevádzku sa pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia rozumie 
poskytnutie finančných prostriedkov na úhradu výdavkov za tovary a služby, ktoré sú triedené v 
súlade  s jednotnou ekonomickou klasifikáciou  v kategórii  630  - Tovary a služby podľa 
Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky. 
 
(2) Dotáciou na mzdy sa pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia  rozumie poskytnutie 
finančných prostriedkov na úhradu výdavkov na priznané platy, odchodné a odstupné vyplácané 
podľa osobitných predpisov maximálne vo výške dohodnutej v kolektívnej zmluve, 
nemocenských a úrazových dávok hradených zamestnávateľom podľa osobitných predpisov ako 
aj povinných odvodov do poisťovní. 
 
(3) Hospodárnosťou je minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti alebo obstaranie 
tovarov, prác a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality. 
 



(4) Efektívnosťou je maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu k disponibilným verejným 
prostriedkom. 
 
(5) Účinnosťou je vzťah medzi plánovaným výsledkom činnosti a skutočným výsledkom 
činnosti vzhľadom na použité verejné prostriedky. 
 
(6) Účelnosť je vzťah medzi určeným účelom použitia verejných prostriedkov a skutočným 
účelom ich použitia. 
 
(7)  
a) Počtom detí  materskej školy, zariadenia školského stravovania rozhodným pre pridelenie 
dotácii na mzdy a prevádzku v aktuálnom kalendárnom roku, je ich počet k 15. septembru 
predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola a školské zariadenie vykázali v štatistickom 
výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01.  
 
b) Počtom žiakov základnej školy, ktorej súčasťou je  školský klub detí rozhodným pre 
pridelenie dotácii na mzdy a prevádzku  v aktuálnom kalendárnom roku, je ich počet  
k 15.septembru začínajúceho školského roka, ktorý riaditeľ školy nahlási zriaďovateľovi do 20. 
septembra príslušného kalendárneho roka. 
 
(8) Poskytovateľom finančných prostriedkov je mestská časť Bratislava-Staré Mesto.  

(9) Prijímateľom finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia sú materské školy, 
základné školy, základné školy s materskými školami a školské zariadenia s právnou 
subjektivitou v zriaďovateľskej mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.  
 

§ 3 
Určenie výšky dotácie 

(1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok pre školu alebo školské zariadenie sa určuje ako 
súčin počtu žiakov k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola 
a školské zariadenie vykázala v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 a ročnej výšky  
dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa (žiaka) upravenej týmto nariadením. Ročná suma 
dotácie sa poskytuje v celých eurách bez desatinných miest, po matematickom zaokrúhlení 
súčinu. 

(2) Mestská časť Bratislava-Staré Mesto poskytne mesačne prijímateľovi finančné prostriedky vo 
výške 1/12 z dotácie určenej podľa § 2. 

(3) Mestská časť Bratislava-Staré Mesto poskytne každoročne dotácie na mzdy a prevádzku 
materskej školy, školského klubu detí,  zariadenia školského stravovania pre žiakov základnej 
školy, ktorých zriaďovateľom je Mestská časť Bratislava-Staré Mesto na účet školy a 
školského zariadenia s právnou subjektivitou. Dotácie na mzdy a prevádzku za školy a 
školské zariadenia bez právnej subjektivity zriaďovateľ čerpá priamo zo svojich účtov 

 
§ 4 

Termín poskytnutia dotácie 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto poskytne prijímateľovi dotácie finančné prostriedky 
mesačne do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 



§ 5 
Zúčtovanie dotácie 

(1) Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku je povinný zúčtovať dotáciu poskytovateľovi  
mesačne do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

(2) Prijímateľ  dotácie na mzdy a prevádzku predloží k zúčtovaniu výkazy za sledované obdobie. 

(3) V prípade, že prijímateľ dotácie túto  nevyčerpá do 31.12. aktuálneho kalendárneho roka, je 
povinný nevyčerpanú časť dotácie  vrátiť späť na účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do 
31.12. príslušného kalendárneho roka. 

§ 6 
Kontrola použitia dotácie 

(1) Finančnú kontrolu na úseku  hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa  
tohto VZN vykonáva mestská časť Bratislava-Staré Mesto a ostatné oprávnené orgány. 

(2) Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia je povinný predložiť 
všetky doklady preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné a účinné vynaloženie finančných 
prostriedkov. 

§ 7 
Záverečné a zrušovacie ustanovenie 

 
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 12/2010 z 2. 
novembra 2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materských škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.  

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  1. marca  2013. 

 

 

 
                                                               PhDr. Tatiana Rosová 

                                                                starostka mestskej časti  
                                                                  
 
 
 
 
 

 
Príloha č. 1: Výška dotácie na rok 2013 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka 
školského klubu detí  a dieťa stravujúce sa v zariadeniach školského stravovania, ktorých 
zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto. 



Príloha č. 1 
 

Všeobecne záväzného nariadenia 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

č. ..../2013 
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku  materských škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 

Výška dotácie na rok 2013 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školského klubu 
detí a dieťa stravujúce sa v zariadeniach školského stravovania, ktorých zriaďovateľom je 
mestská časť Bratislava-Staré Mesto. 

 
 

Kategória škôl a školských zariadení Dotácia na mzdy a prevádzku na dieťa 
(žiaka) na rok 2013 v € 

Dieťa materskej školy 1368 € 

Žiak školského klubu detí 360 € 

Potenciálny stravník zariadenia školského 
stravovania pri ZŠ – žiak základnej školy 

144 € 

Potenciálny stravník zariadenia školského 
stravovania pri MŠ 

276 € 

 
 
 
 



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

 
   

 

NÁVRH 
 

Všeobecne záväzné nariadenie  
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 
č. ..../2013 

 
z 12. februára 2013 

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej  pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona 
Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 
v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 12 písm. c) d) 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 sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení  
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie  

 
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je určiť výšku a účel použitia 
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, dieťa školského klubu detí a dieťa 
stravujúce sa v zariadeniach školského stravovania (ďalej len prijímateľ), ktorých zriaďovateľom 
je mestská časť v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len 
poskytovateľ).  

§ 2 
Vymedzenie pojmov 

 
(1) Dotáciou na prevádzku sa pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia rozumie 
poskytnutie finančných prostriedkov na úhradu výdavkov za tovary a služby, ktoré sú triedené v 
súlade s jednotnou ekonomickou klasifikáciou v kategórii 630 - Tovary a služby podľa  
Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky. 
 
(2) Dotáciou na mzdy sa pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia  rozumie poskytnutie 
finančných prostriedkov na úhradu výdavkov na priznané platy,  odchodné a odstupné vyplácané 
podľa osobitných predpisov  maximálne vo výške  dohodnutej v kolektívnej zmluve, 
nemocenských a úrazových dávok  hradených zamestnávateľom podľa osobitných predpisov, ako 
aj povinných odvodov do poisťovní. 
 
(3) Hospodárnosťou je minimalizovanie nákladov na vykonanie činnosti alebo obstaranie 
tovarov, prác a služieb pri zachovaní ich primeranej úrovne a kvality. 
 
(4) Efektívnosťou je maximalizovanie výsledkov činnosti vo vzťahu k disponibilným verejným 
prostriedkom. 



 

 

(5) Účinnosťou je vzťah medzi plánovaným výsledkom činnosti a skutočným výsledkom činnosti 
vzhľadom na použité verejné prostriedky. 
 
(6) Účelnosť je vzťah medzi určeným účelom použitia verejných prostriedkov a skutočným 
účelom ich použitia. 
 
(7)  
a) Počtom detí  materskej školy, zariadenia školského stravovania rozhodným pre pridelenie 
dotácii na mzdy a prevádzku  v aktuálnom kalendárnom roku, je ich počet k 15. septembru 
predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola a školské zariadenie vykázala v štatistickom 
výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01.  
 
b) Počtom žiakov základnej školy, ktorej súčasťou je  školský klub detí rozhodným pre pridelenie 
dotácii na mzdy a prevádzku  v aktuálnom kalendárnom roku, je ich počet k 15. septembru 
začínajúceho školského roka, ktorý riaditeľ školy nahlási zriaďovateľovi do 20. septembra 
príslušného kalendárneho roka. 
 
(8) Poskytovateľom finančných prostriedkov je mestská časť Bratislava-Staré Mesto.  

(9) Prijímateľom finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia sú materské školy, 
základné školy, základné školy s materskými školami a školské zariadenia s právnou 
subjektivitou v zriaďovateľskej mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.  

 
§ 3 

Určenie výšky dotácie 

(1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok pre školu alebo školské zariadenie sa určuje ako 
súčin počtu žiakov k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola a školské 
zariadenie vykázala v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 a ročnej výšky dotácie na 
mzdy a prevádzku na dieťa (žiaka) upravenej týmto nariadením. Ročná suma dotácie sa 
poskytuje v celých eurách bez desatinných miest, po matematickom zaokrúhlení súčinu. 

(2) Mestská časť Bratislava-Staré Mesto poskytne mesačne prijímateľovi finančné prostriedky vo 
výške 1/12 z dotácie určenej podľa § 2. 

(3) Mestská časť Bratislava-Staré Mesto poskytne každoročne dotácie na mzdy a prevádzku 
materskej školy, školského klubu detí, zariadenia školského stravovania pre žiakov základnej 
školy, ktorých zriaďovateľom je Mestská časť Bratislava-Staré Mesto na účet školy a školského 
zariadenia s právnou subjektivitou. Dotácie na mzdy a prevádzku za školy a školské zariadenia 
bez právnej subjektivity zriaďovateľ čerpá priamo zo svojich účtov. 

§ 4 
Termín poskytnutia dotácie 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto poskytne prijímateľovi dotácie finančné prostriedky 
mesačne do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

 
 



 

 

§ 5 
Zúčtovanie dotácie 

(1) Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku je povinný zúčtovať dotáciu poskytovateľovi mesačne 
do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

(2) Prijímateľ  dotácie na mzdy a prevádzku predloží k zúčtovaniu výkazy za sledované obdobie. 

(3) V prípade, že prijímateľ dotácie túto nevyčerpá do 31.12. aktuálneho kalendárneho roka, je 
povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet mestskej časti Bratislava-Staré Mesto do 
31.12. príslušného kalendárneho roka. 

§ 6 
 Kontrola použitia dotácie 

(1) Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa 
tohto VZN vykonáva mestská časť Bratislava-Staré Mesto a ostatné oprávnené orgány. 

(2) Prijímateľ dotácie na mzdy a prevádzku školy a školského zariadenia je povinný predložiť 
všetky doklady preukazujúce hospodárne, efektívne, účelné a účinné vynaloženie finančných 
prostriedkov. 

§ 7 
Záverečné a zrušovacie ustanovenie 

(1) Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 9/2009 z 
8.decembra 2009 č. 12/2010 z 2. novembra 2010 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku 
materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto.  
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  1. marca 2013. 
 

                                                               PhDr. Tatiana Rosová 
                                                                starostka mestskej časti  

                                                                  
 
 

                                                                 Ing. arch. Andrej Petrek 
                                                            starosta mestskej časti  

                                                               Bratislava-Staré Mesto  
 

 
 
 
Príloha č. 1: Výška dotácie na rok 2013 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka 
školského klubu detí a dieťa stravujúce sa v zariadeniach školského stravovania, ktorých 
zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto. 
 

 



 

 

 
Príloha č. 1 

 
Všeobecne záväzného nariadenia 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č. ..../2013 

o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 
Výška dotácie na rok 2013 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školského 
klubu detí a dieťa stravujúce sa v zariadeniach školského stravovania, ktorých zriaďovateľom 
je mestská časť Bratislava-Staré Mesto. 

 
 

Kategória škôl a školských zariadení Dotácia na mzdy a prevádzku na dieťa 
(žiaka) na rok 2013 v € 

Dieťa materskej školy 1368 € 
Žiak školského klubu detí 360 € 
Potenciálny stravník zariadenia školského 
stravovania pri ZŠ – žiak základnej školy  

144 € 

Potenciálny stravník zariadenia školského 
stravovania pri MŠ 

276 € 

 


