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Kód uznesenia 13.5. 
 
 
 

Návrh uznesenia 
 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní 
materiálu  
 

s c h v a ľ u j e 
 
Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa 
mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 7/2011  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, 
poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia s účinnosťou 
od 1. novembra 2011. 
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Dôvodová správa 
 

 
Dôvodom predloženia novely všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 7/2011  o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa 
materskej školy a dieťa školského zariadenia (ďalej len „novela“) je:  

 
1. Úprava rozpočtu základným umeleckým školám v zriaďovateľskej 

pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, 
2. rozpočítanie dotácie na žiaka základnej umeleckej školy na individuálne 

a skupinové vyučovanie v pomere 13:8  v súlade s tabuľkou č. 1 nariadenia 
vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane 
z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov, 

3. navrhovaná novela spravodlivejšie prerozdelí financie neštátnych 
základných umeleckých škôl v pomere individuálnej a skupinovej formy 
vyučovania v porovnaní s financovaním základných umeleckých škôl v 
zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislava. 

 
Novelu predkladáme aj z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov hlavného mesta, 

kde na podprograme 9.3. - Neštátne školské zariadenia nebude treba navyšovať finančné 
prostriedky, ktorých tam v súčasnosti nie je dostatok (chýba 60 000 €). 
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Pripomienkové konanie  
 

VZN  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a 
dieťa školského zariadenia 

 

P. č. 

útvar magistrátu 
komisia MsZ, 

fyzická osoba alebo 
právnická osoba 

ustanovenie pripomienka 
stanovisko 

spracovateľa 

1. oddelenie 
legislatívno- 
právne 

Čl. I bod 1) Text „Príloha č. 2 ....“ sa mení na „Príloha č. 1 ....“ akceptuje sa 

2. oddelenie 
legislatívno- 
právne 

Čl. I bod 3) V prvej vete sa slová „ ... dopĺňa prvý riadok“ menia na „... vkladá nový druhý 
riadok, ktorý znie:“  Bod 4 sa uvedie bez označenia, patrí k bodu 3. 

akceptuje sa 

3. Centrum voľného 
času, Gessayova 6, 
Bratislava 

Príloha č. 2, 
riadok č. 6  

Namietajú výšku dotácie neakceptuje sa, výška dotácie na dieťa je 
určená na základe schváleného rozpočtu 
hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, ako podiel schváleného transferu  
na rok 2011 a počtu detí uvedených vo výkaze 
o počte žiakov k 15. 9. 2010 
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N á v r h 
Všeobecne záväzné nariadenie  

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
č. ...../2011 

z ............. 2011 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 7/2011  o určení výšky dotácie 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. 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 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. 
7/2011  o určení výšky dotácie 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. Príloha č. 1 znie: 
 

„Príloha č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2011 
Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy  
na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa centra voľného času  

v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta 
 

výška dotácie v eurách  

P. č. Subjekty zriadené hlavným mestom  individuálna 
forma 

vyučovania 

skupinová 
forma 

vyučovania 
1. Základná umelecká škola Júliusa  Kowalského, 

Jesenského 6, Bratislava 
934,31 574,96 

2. Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Panenská 
11, Bratislava 

736,18 453,04 

3. Základná umelecká škola, Podjavorinskej 9, Bratislava  479,58 
4. Základná umelecká škola, Exnárova 6, Bratislava 736,49 453,22 
5. Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 

5, Bratislava 
735,29 452,49 

6. Základná umelecká škola, Hálkova 56, Bratislava 957,16 589,02 
7. Základná umelecká škola, Vrbenského 1, Bratislava 729,98 449,22 
8. Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Batkova 2, 

Bratislava 
569,17 350,26 

9. Základná umelecká škola, Istrijská 22, Bratislava 896,57 551,73 
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10. Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská 
3, Bratislava 

841,03 517,56 

11. Základná umelecká škola, Daliborovo nám. 2, 
Bratislava 

898,45 552,89 

12. Základná umelecká škola Jána Albrechta, 
Topoľčianska 15, Bratislava 

913,26 562,00 

13. Centrum voľného času, Štefánikova 35, Bratislava 170,39 
14. Centrum voľného času, Kulíškova 6, Bratislava 1260,47 
15. Centrum voľného času,  Hlinícka 3, Bratislava 218,97 
16. Centrum voľného času Klokan, Pekníkova 2, 

Bratislava 
279,03 

17. Centrum voľného času, Gessayova 6, Bratislava 229,02 
“. 

 
2. V prílohe č. 2 prvý riadok znie: 
„1. Základná umelecká škola, žiak v individuálnej forme vyučovania 708,57“. 
 
3. V prílohe č. 2  sa za prvý riadok vkladá nový druhý riadok, ktorý znie: 
„2. Základná umelecká škola, žiak v skupinovej forme vyučovania 432,33“. 
 
Doterajšie riadky 2 až 11 sa označujú ako riadky 3 až 12.  
 
4. V prílohe č. 2 šiesty riadok znie: 
„6. Centrum voľného času 243,83“. 
 
 

Čl. II 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2011. 
 
 

Milan Ftáčnik 
primátor 
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Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta  Slovenskej republiky Bratislavy, 
ktorým sa mení  a dop ĺňa  všeobecne záväzné  nariadenie  hlavného  mesta S lovenskej  
republiky    Bratislavy č.  7/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka zákl adnej 
umeleckej školy, posluchá ča jazykovej školy, die ťa materskej školy a die ťa školského 
zariadenia 

Kód uzn.: 13.5 
 

Uznesenie č. 217/2011 
zo dňa 14. 09. 2011 

 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporú ča 

 
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. 7/2011  o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa 
materskej školy a dieťa školského zariadenia s účinnosťou dňom 1. novembra 2011. 

- - - 
 


