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kód uznesenia 13.5
Návrh uznesenia

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

schváliť
návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2016 o určení
výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej
školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
s účinnosťou dňom 1. januára 2017,
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Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Dôvodom predloženia nariadenia je povinnosť obce určiť výšku finančných
prostriedkov pre zriaďovateľov súkromných škôl a školských zariadení, cirkevných škôl a
školských zariadení (ďalej len „neštátny zriaďovateľ“) a pre školy a školské zariadenia vo
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti všeobecne záväzným nariadením v súlade s § 6 ods. 12
písm. c) 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.
Účelom návrhu nariadenia je aktualizácia výšky finančných prostriedkov určených
pre základné umelecké školy a centrá voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného
mesta SR Bratislavy, pre neštátnych zriaďovateľov a legislatívno-technické spresnenie textu
nariadenia.
Týmto nariadením sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2016.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodom 1 až 3
Úpravy nariadenia v bodoch 1 až 3 súvisia so zjednotením percentuálneho podielu, ktorým sa
zjednocuje výpočet pre školy/školské zariadenia pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Vypočítaná dotácia sa zjednocuje na výšku 88 % z napočítaných
podielových daní v roku 2016 pre príslušnú školu/školské zariadenia podľa nápočtu použitého
v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane
z príjmov územnej samospráve.
K bodu 4
Legislatívno-technická úprava vzhľadom na spresnenie textu.
K bodu 5
V prílohe č. 1 sú aktualizované výšky dotácií na žiaka/dieťa základnej umeleckej školy
a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta podľa aktuálne
schválenej zmeny rozpočtu hlavného mesta.
K bodu 6
V prílohe č. 2 sú aktualizované výšky dotácií pre žiaka/dieťa:
- základnej umeleckej školy a centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti
neštátneho zriaďovateľa, ktorá je vypočítaná ako 88 % z priemernej dotácie pre
žiaka/dieťa základnej umeleckej školy a centra voľného času v zriaďovateľskej
pôsobnosti hlavného mesta
- materskej školy, školského klubu detí a potenciálneho stravníka – žiaka základnej
školy, ktorá je vypočítaná ako 88 % z priemernej dotácie určenej na dieťa/žiaka
materskej školy, školského klubu detí a potenciálneho stravníka – žiaka základnej
školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí
- školy/školského zariadenia pre žiakov/deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, ktorá je vypočítaná ako 88 % z napočítaných podielových daní v roku 2016
pre príslušnú školu/školské zariadenia podľa nápočtu použitého v nariadení vlády
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Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej
samospráve (okrem materskej školy pre deti s autizmom, ktorá ostáva v pôvodnej
výške).
K Čl. II
V článku je definovaný termín nadobudnutia účinnosti nariadenia, a to od 1. januára 2017.

C. Vplyv na rozpočet hlavného mesta
Schválenie navrhovaného nariadenia nemá vplyv na rozpočet hlavného mesta v roku
2016.
Finančné prostriedky určené pre školy/školské zariadenia budú predmetom
schvaľovania v rámci schvaľovania rozpočtu hlavného mesta na rok 2017.

4

Všeobecne záväzné nariadenie
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
č. ........../2016
z ...... októbra 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy č. 6/2016 o určení výšky finančných prostriedkov určených na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy,
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11
ods. 5 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej
republiky Bratislave v znení zákona č. 535/2008 Z. z., § 6 ods. 12 písm. c) 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 a čl. 37 písm. m) Štatútu hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatku č. 3 sa uznieslo:

Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.
6/2016 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 ods. 2 písm. f) sa percentuálny podiel „90 %“ nahrádza percentuálnym podielom
„88 %“.
2. V § 3 ods. 2 písm. g) sa percentuálny podiel „74,89 %“ nahrádza percentuálnym podielom
„88 %“.
3. V § 3 ods. 2 písm. h) sa percentuálny podiel „74,89 %“ nahrádza percentuálnym podielom
„88 %“, percentuálny podiel „77,38 %“ nahrádza percentuálnym podielom „88 %“
a percentuálny podiel „77,36 %“ nahrádza percentuálnym podielom „88 %“.
4. V § 3 ods. 2 písm. h) sa doterajší odkaz na poznámku pod čiarou „4)“ menia na odkaz na
poznámku pod čiarou „5)“.
5. Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1
k všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2016
Výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa centra
voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta

P. č.

Subjekty zriadené hlavným mestom

1. žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme
vyučovania

Priemerná výška dotácie
v eurách
1 454,93
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2. žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme
vyučovania
3. dieťa v centre voľného času

484,96
327,10
„
.

6. Príloha č. 2 znie:
„Príloha č. 2
k všeobecne záväznému nariadeniu č. 6/2016
Výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča
jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej
osoby alebo fyzickej osoby
Subjekty zriadené štátom uznanou cirkvou alebo
P. č.
náboženskou spoločnosťou alebo inou právnickou osobou
alebo fyzickou osobou
1. Základná umelecká škola, individuálna forma vyučovania
2. Základná umelecká škola, skupinová forma vyučovania
3. Centrum voľného času
4. Materská škola
5. Školský klub detí
6. Zariadenie školského stravovania
7. Jazyková škola
8. Materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami
9. Materská škola pre deti s autizmom
10. Školský klub detí pri základnej škole pre žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami vrátane internátnych škôl
11. Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
12. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Výška dotácie
v eurách
1 280,34
426,78
287,85
1 558,78
355,96
145,49
31,28
4 267,03
5 749,00
825,88
125,14
12,51
“.

Čl. II
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

Ivo Nesrovnal
primátor
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