
Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č. 8 z 15. decembra 2009, 

ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy  

a dieťa  školského zariadenia 

 

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

Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 

§ 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 zákonov v znení neskorších predpisov 

ustanovuje: 

 

§ 1
 

Úvodné ustanovenia 

 

(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa určuje ročná výška a spôsob výpočtu dotácie 

na prevádzku a mzdy na jedno dieťa materskej školy a jedno dieťa školského zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Petržalka
1) (ďalej len „mestská časť„), 

ktorú mestská časť bude poskytovať na kalendárny rok.  

(2) Na účely tohto nariadenia sú školskými zariadeniami : 

a) školské kluby detí 
2)

,  

b) školské strediská záujmovej činnosti 
3)

,
 
 

c) zariadenia školského stravovania
4)

,  

pri základných školách. 

 

§ 2 

Výška dotácie 

 

(1) Výška dotácie na prevádzku a mzdy na jedno dieťa materskej školy a jedno dieťa 

školského zariadenia vrátane poistného a príspevku do poisťovní je určená v prílohe.  

(2) Dotácia pre materskú školu a školské zariadenie sa určí podľa počtu detí v materskej škole 

a v školskom zariadení podľa stavu k 15. septembru  predchádzajúceho kalendárneho roka. 

(3) Mestská časť poskytne tieto dotácie podľa tohto nariadenia v mesačných príspevkoch.  

 

§ 3 

Účinnosť 

 

 Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2010. 

 

 

 

                                                                            Milan Ftáčnik, v.r.  

                                                                                starosta 

 

 

 
_________________________________________________________________________ 

      
1) Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení  

    niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2005 Z. z. a  zákona č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane  príjmov územnej samospráve 

2)  § 114 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

3)  § 115 ods. 5 zákona  č. 245/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

4)  § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z.  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 


