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Návrh uznesenia: 
 
                 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
s c h v a ľ u j e 
 
Všeobecne   záväzné nariadene 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. V súlade s § 6 ods. 12 písm. g) zákona č. 
596/2003 o financovaní škôl, sa poskytuje na žiaka neštátnej školy a školského zariadenia 
88% zo sumy stanovenej uvedeným všeobecne záväzným nariadením obce. 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 na kalendárny rok 2012 na základe skutočného počtu detí 
v materskej škole a školskom zariadení podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho 
kalendárneho roka. Oproti roku 2011 sú tieto normatívy len málo upravené, alebo vôbec bez 
zmeny, v závislosti od zmeny počtu detí a prepočítaných nákladov na mzdy a prevádzku na 1 
dieťa. Po prvýkrát v roku 2012 vykazujeme normatív aj na novootvorenú jazykovú školu na 
ZŠ Pankúchova. 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 samostatným právnym subjektom. 
     Materiál bol prerokovaný na porade vedenia 12.3.2012 a dopracovaný o pripomienky. 
V komisiách miestneho zastupiteľstva bol tento materiál odporúčaný na rokovanie miestneho 
zastupiteľstva bez pripomienok. Na zasadnutí miestnej rady dňa 3.4.2012 bol materiál 
odporúčaný na rokovanie miestneho zastupiteľstva bez pripomienok. Návrh všeobecne 
záväzného nariadenia bol zverejnený v zmysle zákonných predpisov na verejne dostupnej 
tabuli ako aj na našej webovej stránke. K materiálu 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. Doložka environmentálna: Schválenie predkladaného návrhu všeobecne záväzného 

nariadenia nebude mať  dopady na životné prostredie, 
5. 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. ..../2012 
z …  2012, 

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 2012“. 

 
                                                                       
 
                                                                        Čl. II 
 
  
 
                                Toto  nariadenie nadobúda účinnosť .... 2012. 
 
                                                                             
 
                                                                           Vladimír Bajan  
                                                                                starosta 



Príloha 

Výška dotácie na jedno die ťa v materskej škole a v školskom zariadení pre rok 2012
v EUR na dieťa a rok

Kategória školských zariadení Mzdový Prevádzkový
normatív normatív

Materská škola 1 324 214

Školský klub detí 431 53

Školské jedálne 100 46

Školské stredisko záujmovej činnosti 168 31

Jazyková škola 0 64

* školské jedálne sú prepočítané na potenciálneho stravníka
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Stanovisko 
finančnej komisie pri miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Petržalka zo dňa 19.3.2012 

 
 
Prítomní:  : Ing. Štefanička, p. Holzhauserová,  Ing. Pašková, Ing. Borotovský, Ing. Klein, 
Mgr. Bučan 
 
Ospravedlnení: Ing. Arnold, Ing. Kovár Vladimír PhD 
 
Prizvaní: Juríková, Plačková 
 
K bodu :  
Novela VZN č. 8/2009 

Stanovisko: 
 

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu predložený návrh VZN schváliť.  
 
Hlasovanie: 
Prítomní :  6 
Za           :  6 
 
V Bratislave 20.3.2012                                                    Ing. Štefanička Filip v.r. 
                                                                                             predseda FK 
Za správnosť: Ing. Lukáček 
 
 
 
 
 

Stanovisko 
zo zápisnice z rokovania sociálnej a bytovej komisie pri miestnom zastupiteľstve  

MČ Bratislava-Petržalka 
zo dňa  19.03.2012 

 
Prítomní:  Oľga Adamčiaková, Martin Miškov, Ivana Brezinská, Gabriela Janíková,  
                  Alžbeta Korbelová 
Neprítomní: Jaroslav Junek, Andrej Turzo, Pavol Ružička 
 
 
K bodu 2/  Návrh -VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 
mestskej časti Bratislava-Petržalka č.8/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. 
 
Bod uviedla Ing. Darina Hajdiaková z finančného oddelenia. 
Členovia sociálnej a bytovej komisie s návrhom VZN súhlasia a odporúčajú schváliť. 
 
Hlasovanie: prítomní: 5  
hlasovanie:          za   proti   zdržal sa 
       5   0   0 
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Výpis uznesenia 
zo zápisnice  z rokovania komisie správy majetku a miestnych podnikov zo  dňa  

20. 03. 2012 
 
K bodu 1 
 
Novela VZN č. 8/2009 

Uznesenie  : 
 
Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť 
Všeobecne záväzné 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 
 
za              :           5                proti          :        0              zdržal sa   :         0   
 
Bratislava  20. 03. 2012 
 
                                                                                                         Ing. Ľubomír Flandera, v.r.  
                                                                                                                  predseda komisie 
Za správnosť výpisu:                                                                                                                      
Ing. Ján Kubička , v.r.                                                                                            
 
 
 
 

Stanovisko školskej komisie  
 k Návrhu VZN mestskej časti, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2009 o určení  výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia 
 
Uznesenie k Návrhu VZN mestskej časti, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2009 o určení  
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia 
Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  
schváliť VZN mestskej časti, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2009 o určení  výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia v zmysle predloženého 
návrhu uznesenia. 
Prítomní:5   Za:  5        Proti: 0                Zdržali sa:0 

za správnosť 
Mgr. Zuzana Lukačková, v .r. 
      predsedníčka komisie 

Zapísala: 
Mgr. Veronika Redechová, v. r. 
tajomníčka komisie 
Bratislava 21. 3. 2012 
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Zápis z komisie ÚPVaD konanej dňa 20. 03. 2012 
 
 
 
Uznesenie č.9:  
 
Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka uzniesť sa 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. 
Hlasovanie: 
prítomní:  - 7 
za: - 7 
proti: - 0 
zdržal sa: - 0 
Uznesenie schválené. 
 
Zapísal: Ing.arch. J.Nemec 
Overil:    Ing. B.Weigl 
 
 
 
 

Zápisnica 
z rokovania komisie investičných činností konanej dňa 20.03.2012 o 17,00 hod. v zasadačke 
MÚ na 7.p. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
K bodu 5.,   
V tomto bode členovia komisie prerokovali novelu VZN číslo 8/2009. K predloženému 
materiálu nemali pripomienky. K tomu bolo prijaté uznesenie. 
Uzn: Komisia investičných činností berie na vedomie novelu VZN číslo 8/2009.. 
za:4  , neprítomní:3 
 
Zapísal: Ing. Dušan Vávra 
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Komisia životného prostredia  prijala dňa 22.3.2012 nasledujúce uznesenie k bodu programu č.1 
Všeobecne záväzné nariadenie 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. 
  
UZNESENIE: 
Komisia životného prostredia 
o d p o r ú č a 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
uznies ť sa 
  
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 amzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 

Prítomní: 5           Za: 5       Proti: 0     Zdržal sa: 0 
Predseda komisie ŽP: Mgr. Ivana Antošová 
 
 
 
 

Uznesenie komisie kultúry, mládeže a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej  časti 
Bratislava-Petržalka zo dňa 19.3.2012 

 
1. Novela VZN č. 8/2009 
 
Prítomní:  I. Brezinská, Z. Ďurišová, Ľ. Kačírek, V. Kovár, K. Mračková, Ľ. Škorvaneková  
 
Stanovisko: 
 Členovia komisie kultúry, mládeže a športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 
Bratislava Petržalka: 
- uzniesť sa 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 v predloženom znení 

 
Hlasovanie o návrhu novely VZN č.8/2009 
Prítomných: 5 
Za: 5 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
        
       Vladimír Kovár, v.r. 
       predseda komisie 
 


