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N Á V R H    U Z N E S E N I A  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  

po prerokovaní materiálu  

 

s c h v a ľ u j e 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ......  /2022 

zo dňa  ...................., ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-

Nové Mesto s účinnosťou od 1.1.2023 

 

 

- bez pripomienok 

 

- s pripomienkami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 3 

D Ô V O D O V Á   S P R Á VA  

 

Predmetom tohto návrhu všeobecného záväzného nariadenia je určenie výšky ročnej dotácie na 

prevádzku a mzdy na jedno dieťa v materskej škole a v školských zariadeniach, ktoré sú 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. 

 

V prílohe tohto všeobecne záväzného nariadenia navrhujeme zvýšiť: 

-  výšku dotácie na dieťa na kalendárny rok 2023 v materskej škole z doterajšej sumy najmenej 

2050 Eur na sumu najmenej      2 150 Eur. 

- výšku dotácie na dieťa na kalendárny rok 2023 v školskom klube detí z doterajšej sumy najmenej 

430 Eur na sumu najmenej     490 Eur 

- výšku dotácie na dieťa na kalendárny rok 2023 v zariadení školského stravovania z doterajšej 

sumy najmenej 210 Eur na sumu najmenej     220  Eur 

 

Dôvodom navýšenia týchto súm je neustále zvyšovanie nákladov na prevádzku materských škôl 

a uvedených školských zariadení, zohľadnenie nárastu platových taríf všetkých zamestnancov 

financovaných z originálnych kompetencií 

 

Cieľom je udržateľnosť prevádzky materských škôl a školských zariadení bez zvýšenej záťaže ich 

dofinancovania zo strany zriaďovateľa v priebehu roku 2023. Pri základných školách predpokladáme, 

že nárast prevádzkových nákladov ako aj miezd zamestnancov financovaných z prenesených 

kompetencií bude zohľadnený v rámci normatívneho financovania základných škôl. 

 

Východiská pre výpočet dotácie pre materskú školu : 

- celkový počet detí ( = kapacita materských škôl) 

- z toho počet detí, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie 

- osobné náklady zamestnancov materských škôl 

- prevádzkové náklady materských škôl 

- príspevok na povinné predprimárne vzdelávanie 

- príspevok zákonných zástupcov dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov  

 

Východiská pre výpočet dotácie pre školský klub detí : 

- celkový počet detí 

- osobné náklady zamestnancov školských klubov detí 

- prevádzkové náklady školských klubov detí 

- príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu 

 

 

Východiská pre výpočet dotácie pre zariadenie školského stravovania : 

- celkový počet stravníkov 

- osobné náklady zamestnancov zariadení školského stravovania 

- prevádzkové náklady zariadení školského stravovania 

- príspevok zákonného zástupcu pre žiaka ZŠ a dieťa MŠ na réžiu 
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 

 
 

 
 
 

Návrh 
 

Všeobecne záväzné nariadenie  

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

č. ......  /2022 

zo dňa  ........., 

 

ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole 

a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto podľa § 6 ods. 1 zákona Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 15 ods. 2 písm. a) 

zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 

v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej v texte len „VZN“): 

 

 

Článok 1 

Predmet úpravy 

 

VZN mestskej časti Bratislava-Nové Mesto určuje pre kalendárny rok výšku a účel dotácie 

na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach, zriadených 

mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky zaradené do Siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. 

 

 

Článok 2 

Príjemca dotácie 

 

(1) Príjemcom dotácie, podľa tohto VZN, je základná škola s materskou školou s právnou 

subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 

 

(2) Počet detí materských škôl a žiakov školských zariadení pre výpočet dotácie na kalendárny rok 

vychádza zo štatistického Výkazu Škôl (MŠVVŠ SR) 40-01, podľa stavu k 15. septembru. 
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Článok 3 

Výška a účel dotácie 

 

(1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole 

a žiaka v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto je určená v prílohe tohto VZN. 

 

(2) Príjemca dotácie podľa článku 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhrady mzdových 

a prevádzkových nákladov materských škôl a školských zariadení a pri ich použití zabezpečiť 

hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť použitia. 

 

(3) V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31. decembra príslušného kalendárneho roka, 

príjemca je povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť na účet mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto, a to do 31. decembra príslušného kalendárneho roka. 

 

 

Článok 4 

Termín a spôsob poskytnutia dotácie 

 

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto poskytne príjemcovi podľa článku 2 dotáciu mesačne, vo výške 

jednej dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok, do 10. dňa príslušného kalendárneho 

mesiaca. 

 

 

Článok 5 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Od nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2021 , zo dňa 

16. novembra 2021, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole 

a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto. 

 

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

 

Toto VZN bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 

..........., uznesením č..................a účinnosť nadobúda dňa: 01. januára 2023. 

 

 

 

 

 

        Mgr. Rudolf Kusý 
        starosta mestskej časti  

 

 

 

 

 
Bratislava, dňa................................. 
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Príloha k VZN č....../2022 

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

zariadení, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, 

je určená nasledovne: 

 

a) v materskej škole v sume najmenej 2150 Eur 

 

b) v školských zariadeniach v sume najmenej: 

 

- školský klub detí 490 Eur 

- zariadenie školského stravovania 220 Eur 


