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Bratislava,december 2009 
 

 
 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady        dňa 1.12.2009 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 8.12.2009 
 
 
 
 

N á v r h 
všeobecne záväzného nariadenia  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.   /2009 
o určení výšky  dotácie na mzdy a prevádzku  materských škôl a školských  
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto   

 
 

 
 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Ing. arch. Andrej Petrek 
starosta 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.   /2009 
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 zastupiteľstva: 
 

MUDr. Peter Tatár  
zástupca starostu       

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing. Anna Lašánová  
vedúca finančného oddelenia 
Ing. Petra Strejčková  
vedúca referátu rozpočtu        

 - návrh uznesenia  
- návrh všeobecne záväzného nariadenia  
- dôvodovú správu  

 



  
 
N á v r h   u z n e s e n i a   
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto   
 
s c h v a ľ u j e  
 
všeobecne záväzné nariadenie č.  /2009  o určení výšky  dotácie na mzdy a prevádzku  
materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto  s účinnosťou od  l. januára 2010.  
   
 
 
 
 
 



Dôvodová správa  
 
Zákonom č. 179/2009 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  zákona č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe  v školstve a školskej samo- 
správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou  od l. januára  2010 
sa  ustanovuje obci  určiť výšku dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej  
školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy  a dieťa školského zariadenia  
na príslušný kalendárny rok  všeobecne záväzným nariadením.  
 
V podmienkach  mestskej časti Bratislava-Staré Mesto   táto povinnosť  znamená stanoviť výšku 
dotácie na prevádzku a mzdy  dieťaťa materskej školy, dieťaťa  školského klubu detí  
a dieťaťa stravujúceho sa v zariadeniach školského stravovania. 
 
Financovanie materských škôl a školských zariadení patrí od l. januára 2005 k originálnym  
kompetenciám samosprávy  s použitím finančných prostriedkov z výnosu dane z príjmov 
fyzických osôb, ktoré sú  prideľované podľa osobitných predpisov na príslušný  rozpočtový  
rok .( v podmienkach samosprávy je rozpočtový rok zhodný s kalendárnym rokom ).  
 
Vzhľadom na  zákonom stanovenú povinnosť  určiť výšku dotácie na príslušný kalendárny  
rok, navrhované všeobecne záväzné nariadenie ( za  predpokladu, že sa legislatíva nezmení )   
bude potrebné novelizovať, resp. vydať nové  k l. l. 2011. 



Všeobecne  záväzné  nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

č.   /2009 
z 8. decembra 2009 

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. d) zákona č. 596/2003 
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zá- 
konov v znení neskorších predpisov   sa   uznieslo na tomto všeobecne záväznom 
nariadení : 
 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie  

 
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia  je určiť  výšku dotácie  na prevádzku a mzdy  
 na dieťa materskej školy, dieťa  školského klubu detí  a dieťa stravujúce sa v zariadeniach  
školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
na kalendárny rok 2010. 
 

§ 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 vyplá- 
    cané 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 

Určenie výšky dotácie 
 
 
 

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto  poskytne v kalendárnom roku 2010  
 
l) dotáciu na dieťa materskej školy  v zriaďovateľskej pôsobnosti  
    mestskej časti Bratislava-Staré Mesto   vo výške   najmenej                       113 €   mesačne ,  
 
2)dotáciu na dieťa školského klubu detí v zriaďovateľskej pôsobnosti  
   mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  vo výške  najmenej                             29 €  mesačne,  
 
3)dotáciu na dieťa materskej školy   stravujúce sa v zariadeniach  
   školského stravovania v  pôsobnosti mestskej časti 
   Bratislava-Staré Mesto vo výške najmenej                                                     22 €   mesačne, 
 
4)dotáciu na potenciálneho stravníka v školskej jedálni základnej 
    školy  v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti  
    Bratislava-Staré Mesto  najmenej vo výške                                                  11  €  mesačne.    
 
 
 
 

§ 4 
Účinnosť 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  1. januára 2010 

 
 
 
 

                   Ing.arch. Andrej Petrek 
                starosta mestskej časti  

                  Bratislava-Staré Mesto  
 
 
 
       

 


