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Návrh uznesenia: 

 

                 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

s ch v a ľ u j e  

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2009 zo dňa 

15. decembra 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 s § 6 ods. 12 písm. c) bod 3 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 

finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka 

školského zariadenia vo svojej zriaďovateľskej 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. 

     Súčasťou uvedeného Všeobecne záväzného nariadenia  je príloha, v ktorej sú vyčíslené 

priemerné normatívy na prevádzku a mzdy materských škôl a školských zariadení 

v pôsobnosti našej mestskej časti. Sú vyčíslené na kalendárny rok 2019 na základe 

schváleného rozpočtu pre rok 2019 a skutočného počtu detí v materskej škole a školskom 

zariadení podľa stavu k 15. septembru 2018 . Oproti roku 2018 sú tieto normatívy vyššie vo 

všetkých školských zariadeniach predovšetkým v oblasti miezd, z dôvodu navýšenia tarifných 

tabuliek pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov od 1.1.2019. Napríklad 

v materských školách bola výška dotácie oproti roku 2018 zvýšená z 2 556 € na 

2 655€, v školských kluboch z 693 € na 739 € a v školských jedálňach z 226 € na 240 €.  

     Mestská časť Bratislava-Petržalka je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie Stredisko 

služieb školám a školským zariadeniam Petržalka, ktoré spravuje 24 materských škôl. 

V normatíve na dieťa materskej školy sú započítané podielovo aj náklady na činnosť 

Strediska služieb školám a školským zariadeniam. Školské kluby detí a školské jedálne sú 

zriadené pri každej z jedenástich základných škôl v pôsobnosti našej mestskej časti. Centrá 

voľného času so športovým zameraním sú zriadené pri ZŠ Holíčska a ZŠ Pankúchova. 

     Materiál bol prerokovaný v komisiách a na zasadnutí miestnej rady dňa 19.3.2019 bez 

pripomienok.  

      

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, 

 

 

 



 4 

Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia 

mestskej časti Bratislava-Petržalka  

č. ..../2019 zo dňa …  2019, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Petržalka č. 8/2009 zo dňa 15. decembra 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,  

§ 15 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1991 Zb. o hlavnom meste slovenskej 

republiky Bratislave 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 zo dňa 15. 

decembra 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 priemernej dotácie na prevádzku a mzdy na jedno dieťa materskej školy 

a jedno dieťa  školského zariadenia  je určená v prílohe na kalendárny rok 2019“. 

 

 

Čl. II 

 

Toto  všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa .... 2019. 

 

                                                                             

 

                                                                                         

Ing. Ján Hrčka  

                                                                                         starosta 
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Príloha  

        Výška dotácie na prevádzku a mzdy na jedno dieťa v materskej škole  

a v školskom zariadení pre rok 2019 
   

        v EUR  
       

        
Kategória školských zariadení 

  

Dotácia na 1 
dieťa/rok 

  

        
Materská škola 

   
                      2 655 

  
Školský klub detí 

   
739     

 
Školské jedálne 

   
240     

 
Centrum voľného času 

  
35       

 
      

 

        * školské jedálne sú prepočítané na potenciálneho stravníka 

    

 

 

 

Výpis z uznesení zo zasadnutia finančnej komisie konanej dňa 13.3.2019 

 

Prítomní: Plšeková,  Šesták, Vydra 

Neprítomný:  Kleinert 

 

K bodu 2/  VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a 

dieťa školského zariadenia 

 

Uznesenie:  

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

 

Hlasovanie: 

Prítomní     :  3 

Za               :  3 

 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

Za správnosť: Lukáček                                                     Vydra Jozef v.r. 

V Bratislave 14.3.2019                                                   poverený vedením finančnej komisie      

 

 

Výpis z uznesení komisie ÚPVaD zo dňa 12.03.2019 

 

Prítomní členovia komisie - poslanci: 

Ing. Miroslav Behúl PhD., Miroslav Dragun, Mgr. Ivan Halmo, Ing. arch. Michala Kozáková, 

Ing. Tatiana Kratochvílová, PaedDr. Oliver Kríž, Ing. Lýdia Ovečková, Mgr. Tomáš Palkovič, 

Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, Ing. arch. Drahan Petrovič, Mgr. Natália Podhorná, 

Ing. arch. Matúš Repka, Ing. arch. Branislav Sepši, Ing. Jozef Vydra; 
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K bodu 

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia 

 

Materiál prítomným predstavil Ing. Julián Lukáček. 

 

Uznesenie č. 10: 

Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť Návrh Všeobecne záväzného  

nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2009 zo dňa 15. decembra 2009 o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 14  

za: 14  

proti: 0  

zdržal sa: 0  

nehlasoval: 0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

Výpis 

z uznesení zo zasadnutia komisie sociálnej a bytovej pri miestnom zastupiteľstve MČ 

Bratislava-Petržalka konanej dňa 12.03.2019 

 

Prítomní: Daniela Palúchová, Jana Hrehorová, Iveta Jančoková, Matúš Repka                      

Neprítomný:  0                  

Ospravedlnený: 0   

 

K bodu 2./ Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2009 zo dňa 15. decembra 2009 o určení výšky 

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

Materiál uviedol : Julián Lukáček  – ved. FO  

Diskusia: Členovia komisie bez pripomienok odporúčajú schváliť predmetný dokument. 

 

Uznesenie - Komisia sociálna a bytová odporúča MZ MČ Bratislava-Petržalka   

s c h v á l i ť 

Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 8/2009 zo dňa 15. decembra 2009 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia  

 

Hlasovanie: 

prítomní: 4 

za: 4   

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené 

 

V Bratislave 14.03.2019                                                           

Za správnosť: Anna Bilanovičová  
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Výpis z uznesenia zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov 

konaného  dňa 11.03.2019 

 

Prítomní: Mgr. Ivan Uhlár, Ing. Pavel Šesták,  Mgr. Lena Bočkayová, Ing. Miroslav Behul, 

PhD. 

Neprítomný: osprav. Mgr. Pavol Škápik 

 

K bodu 2/ VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a 

dieťa školského zariadenia 

 

K uvedenému materiálu úvodné slovo uviedol Ing. Lukáček, vedúci FO. Oboznámil 

prítomných s dôvodmi predkladania  materiálu. Po krátkej diskusii  prijali poslanci 

nasledovné uznesenie: 

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča  schváliť predložený materiál 

 

Hlasovanie: 

Prítomní :    3 

Za:               3  

Proti :           0 

Zdržal sa:     0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

Za správnosť: A. Broszová     Bratislava 11.03.2019 

tajomníčka komisie 

 

 

Výpis 

z uznesení zo zasadnutia školskej komisie konaného  dňa 13.03.2019 

 

K bodu č. 4: Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2009 zo dňa 15. decembra 2009 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia - Ing. J. 

Lukaček 

 

Uznesenie č. 2/2/2019  

Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 8/2009 zo dňa 15. decembra 2009 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. 

Školská komisia odporúča  Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schváliť VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej 

časti Bratislava-Petržalka č. 8/2009 zo dňa 15. decembra 2009 o určení výšky dotácie na 

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

Prítomní v čase hlasovania: 7 

Doc. Ľ. Kačírek, Mgr. L. Bočkayová, Mgr. V. Dolinay, PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. G. 

Fulová,  

p. J. Hrehorová, Mgr. I. Jančoková,  

Hlasovanie     za:  7          proti:0       zdržal sa: 0 

 

Záver: Uznesenie bolo schválené   
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Bratislava 15.3.2019 

 

PaedDr. Katarína Brťková 

poverená vedením OŠaŠ 

 

 

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie športu konanej dňa 12.3.2019 

 

Prítomní: J. Fischer, J. Bučan, I. Halmo 

K bodu 3 

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa 

školského zariadenia 

 

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava Petržalka schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 8/2009 zo dňa 15. decembra 2009 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 

 

Hlasovanie: J. Fischer, J. Bučan, I. Halmo, 

Prítomných:  3 

Za:   0 

Proti:  0 

 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

                Jozef Fischer, v.r.  

                                     predseda komisie športu 

Za správnosť: R. Schnürmacher, tajomník komisie športu 

 

 

Výpis 

z uznesení zo zasadnutia komisie investičných činností Miestneho 

zastupiteľstva MČ Bratislava-Petržalka, konaného dňa 14.03.2019 

 

 

Prítomní:  Ing. arch. Michala Kozáková, Miroslav Dragun, Ing. arch. Matúš Repka, 

JUDr. Milan Vetrák PhD. 

 

Ospravedlnený: Ing. Miroslav Behúl PhD. 

Neprítomní: 0 

 

K bodu 4. 

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského 

zariadenia 

 

Stanovisko komisie: 

Komisia investičných činností nemá pripomienky a  o d p o r ú č a Miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  schváliť  VZN o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. 
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Hlasovanie: 

prítomní: 4 – Ing. arch. Michala Kozáková, Miroslav Dragun, Ing. arch. Matúš Repka, 

JUDr. Milan Vetrák PhD 

za:  4 – Ing. arch. Michala Kozáková, Miroslav Dragun, Ing. arch. Matúš Repka, 

JUDr. Milan Vetrák PhD 

proti:  0 

zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 3/2/2019 bolo schválené. 

 

V Bratislave 15.03.2019 

 

Za správnosť: Ing. Ľubomír Hesek 

tajomník komisie 

 

 

ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Komisie kultúry a mládeže 

dňa 11.3. 2019 

 

Prítomní: M. Makovníková-Mosná, I. Jančoková, Ľ. Kačírek, L. Ovečková, Ľ. Pastorová 

Neprítomní: D. Palúchová, M. Vetrák 

 

K bodu 4 

Vedúci finančného oddelenia Ing. Lukáček predložil komisii  materiál - VZN o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. 

Členov komisie informoval o dôvodoch zmeny uvedeného VZN. Členovia komisie následne 

o predkladanom VZN hlasovali.   

 

Uznesenie  Komisia kultúry a mládeže berie na vedomie  a  o d p o r ú č a  Miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť návrh VZN o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. 

Hlasovanie:                                                                                                                                              
Prítomných: počet 4                                      Za:  4  Proti:  0  Zdržal sa:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené  

 

Zapísala: Ľ. Pastorová, tajomníčka komisie 

Schválila : M. Makovníková- Mosná, predsedníčka komisie                                                                                                   

 

 

Výpis z uznesení 

zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku 

konaného dňa 12. 03. 2019 

 

Prítomní: Mgr. Natália Podhorná, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá,  PhDr. Ľudmila 

Farkašovská, Ing. Gabriela Fulová, Ing. arch. Michala Kozáková, Ing. Tatiana Kratochvílová, 

Miroslav Dragun, Mgr. Pavol Škápik, MUDr. Iveta Plšeková 

 

BOD 3 
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Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 

8/2009 zo dňa 15. decembra 2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

materskej školy a dieťa školského zariadenia 
 

Komisia životného prostredia a verejného poriadku 

o d p o r ú č a 
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

s ch v á l i ť 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2009 zo dňa 

15. decembra 2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 

a dieťa školského zariadenia 

 

Hlasovanie: 
Prítomných:    8 

Za:  8 (N. Podhorná, G. Fulová, I. Plšeková, M. Dragun, M. Kozáková, E. Pätoprstá, Ľ. 

Farkašovská, P. Škápik) 

Proti:             0 

Zdržal sa:        0 

Uznesenie bolo schválené 
 

Komisia 
Schválený 

materiál 

Neschválený 

materiál 
Poznámky komisie 

Komisia životného 

prostredia 

a verejného poriadku 

schválené  - - 

Komisia územného 

plánu, výstavby a 

dopravy 

schválené - - 

Komisia správy 

majetku a miestnych 

podnikov 

schválené - - 

Školská komisia schválené - - 

Komisia kultúry 

a mládeže 
schválené - - 

Komisia investičných 

činností 
schválené - - 

Komisia športu schválené - - 

Komisia sociálna a 

bytová 
schválené - - 

Komisia finančná schválené - - 

 


