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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 Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa 
zrušuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2018  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 v znení 
všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2021 

 



 

 

 
Dôvodová správa 

 
Dňa 21. 12. 2021 bol v Zbierke zákonov SR vyhlásený Zákon č. 507/2021 Z. z., ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon 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 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 
597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 
neskorších predpisov. Zákon bol schválený na základe poslaneckého návrhu v zrýchlenom 
legislatívnom konaní a nadobudol účinnosť od 1.1.2022.  

Novelizovaná bola najmä časť o spôsobe financovania neštátnych škôl a zásadne bol 
predefinovaný vzťah medzi samosprávou a zriaďovateľmi neštátnych škôl. Od účinnosti zákona 
obec nemôže určiť vo VZN podrobnosti financovania súkromných a cirkevných škôl a 
školských zariadení.  

Zákon určuje výšku dotácie, ktorá má byť neštátnemu zriaďovateľovi poskytnutá a určuje 
dátum, do ktorého má obec v príslušnom mesiaci dotáciu poskytnúť. Už neexistuje žiadne zákonné 
splnomocnenie obce na to, aby formou VZN ukladala povinnosti zriaďovateľom neštátnych škôl vo 
vzťahu k poskytovaniu finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka 
alebo poslucháča.  

Z uvedeného dôvodu je súčasné VZN právne neúčinné a pristupujeme k jeho zrušeniu 
vrátane dodatku. 
 
Vplyv na rozpočet hlavného mesta 

Zrušenie VZN nemá vplyv na rozpočet mesta 
 
Pripomienkové konanie 

Návrh nariadenia bol v rámci pripomienkového konania predložený na pripomienkovanie 
útvarom magistrátu. Technicko-legislatívne pripomienky Sekcie právnych činností boli 
akceptované a zapracované do znenia nariadenia, ostatné útvary k zneniu nariadenia pripomienky 
nemali. 
 
 



 

 

 
Všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
č. ........../2022 

z ...... 2022, 
ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 4/2018  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  
v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2021 

 
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. sa uznieslo: 

  
§ 1 

 
Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2018  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 v znení 
všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2021 sa zrušuje. 

 
§ 2 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.8.2022. 
 
 
 
 
 

Matúš Vallo 
primátor 

 
 
 
 


