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Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
s a   u z n á š a 
 
na Všeobecne   záväznom nariadení mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2009 o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského                                                             
zariadenia  
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Dôvodová správa 
 
     V súlade so znením čl. II bod 2 písm. d) zákona 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 samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov,  sú obce povinné vydať všeobecne záväzné nariadenie, v ktorom 
stanovia výšku transferu pre základné školy, materské školy a školské zariadenia vo svojej 
pôsobnosti. 
     V súlade so štatútom hlavného mesta sú prenesené na mestské časti všetky povinnosti 
spojené so zabezpečením činnosti základných škôl, školských zariadení a materských škôl 
s výnimkou neštátnych škôl a školských zariadení. Na základe uvedeného vydávame toto 
všeobecne záväzné nariadenie. 
     Súčasťou uvedeného Všeobecne záväzného nariadenia  je príloha, v ktorej sú vyčíslené 
normatívy na prevádzku a mzdy materských škôl a školských zariadení v pôsobnosti našej 
mestskej časti. Sú vyčíslené pre nasledujúci kalendárny rok ( rok 2011 ) na základe 
skutočného počtu detí v materskej škole a školskom zariadení podľa stavu k 15. septembru 
predchádzajúceho kalendárneho roka. V podmienkach našej mestskej časti sú vo výdavkoch 
na jedno dieťa materskej školy zahrnuté podielovo náklady Strediska školám a školským 
zariadeniam, ktoré vykonávajú niektoré činnosti pre materské školy a ktoré sú ich 
zriaďovateľom. To znamená, že materské školy nie sú samostaným právnym subjektom. 
     Materiál bol predložený na prerokovanie do všetkých komisií miestneho zastupiteľstva. 
Materiál bol odporúčaný na schválenie v komisii finančnej, v komisii správy majetku, 
v školskej komisii, v komisii kultúry, v komisii bytovej a sociálnej ako aj v komisii územného 
rozvoja a dopravy. V komisii životného prostredia bol materiál vzatý na vedomie.  
     Návrh na zmenu VZN bol prerokovaný aj na zasadnutí miestnej rady dňa 8.3.2011 
a uznesením č.3 sa odporúča miestnemu zastupiteľstvu predložený materiál schváliť. 
     Materiál bol zverejnený na našej webovej stránke, ako aj na úradnej tabuli dňa 7.3.2011. 
Ku dňu spracovania tohto materiálu na rokovanie miestneho zastupiteľstva k nemu neboli zo 
strany verejnosti žiadne pripomienky. 
      
Doložky: 
 
1. Doložka rozpočtová: 

Schválenie predkladaného návrhu všeobecne záväzného nariadenia nebude mať 
dopad na rozpočet našej mestskej časti. 

2. Doložka finančná: 
Schválenie predkladaného návrhu všeobecne záväzného nariadenia nebude mať 

dopad na obyvateľov Petržalky. 

3. Doložka ekonomická: 
Schválenie predkladaného návrhu všeobecne záväzného nariadenia nebude mať  

      dopad na hospodárenie podnikateľskej sféry v Petržalke. 
4.  
5. Doložka environmentálna: 

Schválenie predkladaného návrhu všeobecne záväzného nariadenia nebude mať  
dopady na životné prostredie, 

6. Doložka zlučiteľnosti: 
Schválenie predkladaného návrhu všeobecne záväzného nariadenia je v súlade so 

zákonmi a predpismi Slovenskej republiky a EÚ, 
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Návrh 

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava – Petržalka 

č. ..../2011 
z …  marca 2011, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-
Petržalka č. 8/2009 o určení výšky 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: 
 
                                                                      Čl. I 

   Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2009 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia sa mení 
dopĺňa takto:                                    
 
                                                                   
 

1. V § 2 odsek 1 znie:  
   „ Výška dotácie na prevádzku a mzdy  na jedno dieťa materskej školy a jedno dieťa   
      školského zariadenia vrátane  poistného a príspevku do poisťovní je určené v prílohe  
       na kalendárny rok 2011“. 

 
                                                                       
 
                                                                        Čl. II 
 
  
 
                                Toto  nariadenie nadobúda účinnosť ....marca 2011. 
 
                                                                             
 
                                                                           Vladimír Bajan  
                                                                                starosta 



Príloha 

Výška dotácie na jedno die ťa v materskej škole a v školskom zariadení pre rok 2011
v EUR na dieťa a rok

Kategória školských zariadení Mzdový Prevádzkový
normatív normatív

Materská škola 1 364 198

Školský klub detí 332 46

Školské jedálne 100 45

Školské stredisko záujmovej činnosti 206 45

* školské jedálne sú prepočítané na potenciálneho stravníka


