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Kód uznesenia 13.5. 

 Návrh uznesenia 

 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 
poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 41 247,- Eur Bratislavskému samosprávnemu 
kraju na stravovanie žiakov do dovŕšenia 15 rokov veku zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ktoré sa stravujú v zariadení 
školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, na 
kalendárny rok 2013 
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 Dôvodová správa 
 

 
 Bratislavský samosprávny kraj požiadal hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu 
(ďalej iba „hlavné mesto“) o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 41 247,- Eur na 
kalendárny rok 2013 na stravovanie žiakov do dovŕšenia 15 rokov veku zo škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ktorí 
sa stravujú v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského 
samosprávneho kraja.  

 
Dôvodom žiadosti je skutočnosť, že:  
- Západný dištrikt Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku nemá v sieti škôl a školských 

zariadení zaradené vlastné zariadenie školského stravovania, 
- stravovanie žiakom škôl do 15 rokov veku poskytuje školská jedáleň pri Základnej 

škole a Gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským, Dunajská 13, Bratislava (ďalej iba 
„školská jedáleň“). 

 
Hlavné mesto podľa § 6 ods. 12 písm. e) bod 2. 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 poskytuje finančné prostriedky na stravovanie žiakov do dovŕšenia 15 
rokov veku zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej 
spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.  

 
V tomto prípade ide o finančné prostriedky na stravovanie pre 346 žiakov Evanjelickej 

základnej školy Palisády 57, Bratislava (154 žiakov) a Evanjelického lýcea, Vranovská 2, 
Bratislava (192 žiakov do 15 rokov veku), ktorých zriaďovateľom je Západný dištrikt 
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku žiakov a stravovanie zabezpečuje školská jedáleň 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. 

 
Žiaci Evanjelickej základnej školy a Evanjelického lýcea boli riadne uvedení vo 

výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 o počte žiakov základných umeleckých škôl, detí 
materských škôl a školských zariadení a poslucháčov jazykových škôl v územnej pôsobnosti 
obce podľa stavu k 15. 9. 2012 a hlavnému mestu boli napočítané finančné prostriedky vo 
výnose daní z príjmov fyzických osôb na rok 2013, t. j. hlavné mesto dostalo do rozpočtu 
finančné prostriedky napočítané na týchto žiakov. 

 
Výška dotácie 41 247,- Eur je určená ako súčin počtu žiakov do 15 rokov veku (346 

žiakov) a výšky dotácie na potenciálneho stravníka (119,21,- Eur/žiak/rok) určenej všeobecne 
záväzným nariadením č. 10/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka 
základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa 
školského zariadenia.  

 
 Schválenie dotácie nezakladá zvýšené nároky na rozpočet hlavného mesta.  
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Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov Bratislavskému samosprávnemu kraju 
na stravovanie žiakov do dovŕšenia 15 rokov veku zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ktoré sa stravujú                  
v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského 
samosprávneho kraja 

kód uzn.: 6.1.2 
13.5 

 

Uznesenie č. 811/2013 
     zo dňa 14. 03. 2013 
 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
schváliť návrh na poskytnutie finančných prostriedkov Bratislavskému samosprávnemu kraju 
vo výške 41 247,00 Eur na stravovanie žiakov do dovŕšenia 15 rokov veku zo škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, 
ktoré sa stravujú v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Bratislavského samosprávneho kraja na kalendárny rok 2013. 

- - - 
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