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Návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje
1. všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 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. augusta 2016,
2. doplatenie zálohových platieb za obdobie od 1. januára 2016 do 31. júla 2016 do výšky
finančných prostriedkov schválených týmto všeobecne záväzným nariadením a to tým školám
a školským zariadeniam, ktorým je na deti/žiakov/poslucháčov týmto všeobecne záväzným
nariadením dotácia upravená nahor.
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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
neštátnym zriaďovateľom a spresnenie podrobností financovania v súlade s platnými
právnymi predpismi.
Týmto nariadením sa nahradí teraz platné všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2014.
O skrátenie postupu pri príprave nariadenia v súlade s § 9 Pravidiel pre prípravu,
schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 rozhodol primátor na Pravidelnej
porade primátora dňa 19.4.2016 z dôvodu, že predmetné nariadenie sa netýka mestských
častí.
Uznesenie v bode 2. o doplatení zálohových platieb za obdobie od 1. januára 2016 do
31. júla 2016 do výšky finančných prostriedkov schválených týmto všeobecne záväzným
nariadením sa schvaľuje z toho dôvodu, aby pri tých dotáciách, pri ktorých prichádza
k úprave dotácií smerom nahor, bolo dodržané ustanovenie § 6 ods. 12 písm. j) zákona č.
596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a výška dotácie bola doplatená za celý
kalendárny rok.
B. Osobitná časť
1. V § 1 je definovaný rámcový obsah nariadenia, je určený nositeľ finančných prostriedkov
(dieťa, žiak, poslucháč školy/školského zariadenia) a prijímateľ finančných prostriedkov, t. j.
zriaďovateľ tej školy/školského zariadenia, pre ktorú/ktoré sú finančné prostriedky podľa
nariadenia určené.
2. V § 2 je presne vymedzené, kto môže byť príjemcom dotácie, t. j. zriaďovateľ takej
školy/školského zariadenia, resp. jeho súčasti, ktoré je riadne zaradené v sieti škôl Slovenskej
republiky.
3. V § 3 ods. 1 je definovaný postup pri určovaní výšky finančných prostriedkov určených na
prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy v individuálnej/skupinovej forme
vyučovania a dieťa centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta.
Východiskovou sumou na určenie priemernej dotácie na dieťa/žiaka je schválený rozpočet na
kalendárny rok 2016 pre základné umelecké školy a centrá voľného času v zriaďovateľskej
pôsobnosti hlavného mesta, položka rozpočtu dotácia na prevádzku a mzdy. Priemerná dotácia na
jedno dieťa/žiaka je určená vydelením sumárnej výšky dotácia na prevádzku a mzdy príslušným
počtom detí/žiakov podľa stavu k 15. septembru 2015. Pri základných umeleckých školách je
určený pomer individuálnej a skupinovej formy vyučovania váhovým kritériom 14,7 ku 4,9, t.j.
zjednodušene pomerom 3:1 v pomere počtu žiakov na jeden úväzok (23 hodín týždenne na
jedného učiteľa) v prospech individuálneho vyučovania, ktoré je prevažujúcou organizačnou
formou v hudobnom odbore k počtu žiakov v skupinovom odbore, ktoré je prevažujúcou
organizačnou formou vyučovania vo výtvarnom odbore, v tanečnom odbore, v literárnodramatickom odbore a v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby.
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Počet žiakov
v skupinovej
forme vyučovania

Počet žiakov
v individuálnej
forme vyučovania

Tabuľka č. 1
Výpočet priemernej dotácie na žiaka základnej umeleckej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti hlavného mesta
Celková
dotácia na
Priemerná dotácia na
Priemerná dotácia na
prevádzku
žiaka v individuálnej
žiaka v skupinovej
schválená
forme vyučovanie
forme vyučovanie
v rozpočte
(váhové kritérium 14,7) (váhové kritérium 4,9)
2016
(Eur)
(Eur)
(Eur)
ZUŠ 7 422 923
4706
3480
1 265,41
421,80
Tabuľka č. 2
Výpočet priemernej dotácie na dieťa centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti
hlavného mesta
Celková dotácia na
prevádzku schválená
Počet detí podľa stavu
Priemerná dotácia na dieťa
v rozpočte 2016
k 15. septembru 2015
(Eur)
(Eur)
CVČ
912 238
2 988
305,30
4. V § 3 ods. 2 je definovaný postup výpočtu výšky finančných prostriedkov na žiaka/dieťa
poslucháča školy/školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti neštátneho zriaďovateľa
s tým, že v zmysle § 6 ods. 12 písm. j) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov
je obec povinná poskytnúť neštátnym zriaďovateľom finančné prostriedky najmenej vo
výške 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka/poslucháča obecných
škôl/školských zariadení:
- v písmene a) na žiaka základnej umeleckej školy v individuálnej/skupinovej forme
vyučovania vo výške 88% zo sumy určenej na žiaka individuálnej/skupinovej formy
vyučovania základnej umeleckej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce v ods. 1 písm. a)
Tabuľka č. 3
Výpočet 88% pre neštátne základné umelecké školy z tabuľky č. 1
Priemerná dotácia na žiaka 88% z priemernej
Základná umelecká škola
v obecnej ZUŠ (Eur)
dotácie (Eur)
individuálna forma vyučovania
1 265,41
1 113,57
skupinová forma vyučovania
421,80
371,19
- v písmene b) na dieťa centra voľného času vo výške 88% zo sumy určenej na dieťa centra
voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti obce v ods. 1 písm. b)
Tabuľka č. 4
Výpočet 88% pre neštátne centrá voľného času z tabuľky č. 2
Priemerná dotácia na dieťa
v obecnom CVČ (Eur)
centrum voľného času
305,30

88% z priemernej
dotácie (Eur)
268,66
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- písmenách c) až e) na dieťa materskej školy, dieťa v školskom klube detí a stravníka –
žiaka školy vo výške 88 % zo sumy určenej na dieťa materskej školy, dieťa v školskom klube
detí a stravníka – žiaka školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí
Tabuľka č. 5
Výpočet 88% pre neštátne školy/školské zariadenia podľa podkladov mestských častí
Škola/školské
zariadenia
materská škola
školský klub detí
zariadenie školského
stravovania

Výška fin. prostriedkov
poskytnutá mestskými
časťami podľa záverečných účtov (Eur)

Počet
detí/žiakov

Priemerná
dotácia na
dieťa/žiaka
(Eur)

88%
z priemernej
dotácie
(Eur)

19 195 128,17
3 775 876,31

11 562
10 112

1 660,19
373,41

1 460,97
328,60

3 428 887,53

21 572

158,95

139,88

- v písmene f) sa určuje výška dotácie na poslucháča jazykovej školy vo výške 90%
z finančných prostriedkov z finančných prostriedkov vypočítaných podľa § 2 ods. 1 písm. c)
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane
z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.
- v písmenách g) až h) sú riešené výšky dotácií pre také školy/školské zariadenia, ktorých
zriaďovateľom môže byť okresný úrad. Vo výškach dotácií neprišlo oproti výškam dotácií
určených vo VZN č. 7/2014 k žiadnym zmenám.
5. V § 3 ods. 3 je odkaz na prílohu nariadenia, v ktorej sú uvedené konkrétne výšky
príslušných dotácií určených podľa ods. 1 a ods. 2.
6. V § 4 sú určené podmienky, spôsob a termín poskytovania finančných prostriedkov.
7. V § 5 sa zrušuje doteraz platné nariadenie.
8. V § 6 je definovaný termín nadobudnutia účinnosti nariadenia.
9. V prílohách k nariadeniu sú v tabuľkovej forme uvedené výšky finančných prostriedkov
určených na dieťa/žiaka na mzdy a prevádzku v jednotlivých školách/školských zariadeniach.
Tabuľka č. 6
Porovnanie výšky dotácií na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy a dieťa
centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta určenej v teraz platnom
nariadení a výšky dotácie vypočítanej zo schváleného rozpočtu.
v Eur
Priemerná
Priemerná dotácia
Rozdiel
dotácia určená
vypočítaná
(+)
teraz platným z rozpočtu na rok
(-)
nariadením
2016
základná umelecká škola,
1 079,32
1 265,41
(+) 186,09
individuálna forma vyučovania
základná umelecká škola, skupinová
539,66
421,80
(–) 117,86
forma vyučovania
centrum voľného času
292,57
305,30
(+) 12,73
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Dôvodom zmeny priemernej dotácie za rok 2016 je nárast finančných prostriedkov
schválených v rozpočte hlavného mesto určených pre základné umelecké školy a pokles počtu
detí v centrách voľného času a zároveň úprava pomeru individuálnej a skupinovej formy
vyučovania váhovým kritériom 14,7 ku 4,9 v prospech individuálnej formy vyučovania.
Tabuľka č. 7
Porovnanie výšky 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 v teraz platnom nariadení a v navrhovanom nariadení.
v Eur
Výška
Výška
Rozdiel
Subjekty zriadené štátom uznanou cirkvou
dotácie
dotácie
v teraz
p. č. alebo náboženskou spoločnosťou alebo inou
v nariadení (+) nárast
právnickou osobou alebo fyzickou osobou
platnom
v roku 2016 (–) pokles
nariadení
1. Základná umelecká škola, individuálna forma
949,80
1 113,57
(+) 163,77
vyučovania
2. Základná umelecká škola, skupinová forma
474,90
371,79
(–) 103,11
vyučovania
3. Centrum voľného času
257,46
268,66
(+) 11,2
4. Materská škola
1 440,94
1 460,97
(+) 20,03
5. Školský klub detí
328,57
328,60
(+) 0,03
6. Zariadenie školského stravovania
141,32
139,88
(–) 1,44
7. Jazyková škola
82,07
31,99
(–) 50,08
8. Materská škola pre deti so špeciálnymi
3 631,57
3 631,57
bez zmeny
výchovno-vzdelávacími potrebami
9. Materská škola pre deti s autizmom
5 749,00
5 749,00
bez zmeny
10. Školský klub detí pri základnej škole pre
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
702,88
702,88
bez zmeny
potrebami vrátane internátnych škôl
11. Centrum špeciálno-pedagogického
111,00
111,00
bez zmeny
poradenstva
12. Centrum pedagogicko-psychologického
11,00
11,00
bez zmeny
poradenstva a prevencie
Dôvodom zmeny položiek 1, 2 a 3 je nárast finančných prostriedkov schválených
v rozpočte hlavného mesta pre základné umelecké školy a centrá voľného času
v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta (Príloha č. 1) a zároveň úprava pomeru
individuálnej a skupinovej formy vyučovania váhovým kritériom 14,7 ku 4,9 v prospech
individuálnej formy vyučovania.
Dôvodom zmeny položiek 4, 5 a 6 je nárast/pokles finančných prostriedkov
schválených v rozpočtoch mestských častí pre materské školy, školské kluby detí, jazykové
školy a zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mestských častí
a zároveň povinnosť vyplývajúca obci z § 6 ods. 12 písm. j) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení
neskorších predpisov poskytnúť neštátnym zriaďovateľom finančné prostriedky najmenej vo
výške 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka/poslucháča obecných
škôl/školských zariadení.
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Dôvodom poklesu položky č. 7 je zmena spôsobu nápočtu pôvodne z výšky dotácií
mestských častí, ktoré jazykové školy nevykázali vo financovaní na nový spôsob výpočtu z
výšky finančných prostriedkov napočítaných podľa § 2 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a je navrhnuté zníženie
dotácie na úroveň 90% z takto vypočítaných finančných prostriedkov.
Pri položkách 9 až 12 k zmene výšky dotácie neprišlo.
C. Vplyv na rozpočet hlavného mesta
Schválenie navrhovaného nariadenia a uznesenia k 1.9.2016 bude mať nasledovný
vplyv na rozpočet hlavného mesta, na položku bežné transfery neštátnym školám/školským
zariadeniam:
v Eur
Rozpočet po
Potreba
Schválený
schválení VZN
navýšenia
rozpočet na rok
vrátane
rozpočtu
2016
dorovnania na rok 2016
uzn. bod č. 2
Transfer neštátnym
9 315 000
9 165 000
(+) 150 000
školám/školským zariadeniam
Hlavným dôvodom potreby navýšenia rozpočtu je nárast výšky finančných
prostriedkov schválených v rozpočte hlavného mesta a v rozpočtoch mestských častí pre
školy/školské zariadenia v ich zriaďovateľských pôsobnostiach a zároveň povinnosť
vyplývajúca obci z § 6 ods. 12 písm. j) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov
poskytnúť neštátnym zriaďovateľom finančné prostriedky najmenej vo výške 88% zo sumy
určenej na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka/poslucháča obecných škôl/školských zariadení.
Táto zákonná povinnosť sa týka mechanizmu financovania neštátnych základných
umeleckých škôl, centier voľného času, materských škôl, školských klubov deti, jazykových
škôl a zariadení školského stravovania. Pre školy/školské zariadenia pre deti a žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vrátane internátnych škôl, centier špeciálnopedagogického poradenstva a centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
k zmene financovania nepríde.
D. Pripomienkové konanie
Návrh nariadenia bol v rámci pripomienkového konania vyvesený na úradnej tabuli
hlavného mesta a zverejnený na internetovej stránke hlavného mesta v dňoch 6. – 29. júna
2016. V desaťdňovej lehote, počas ktorej mohli fyzické osoby a právnické osoby uplatniť
pripomienku k návrhu nariadenia neboli k návrhu nariadenia podané žiadne pripomienky.
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Doložka vplyvov
Názov materiálu:
Návrh VZN o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka
ZUŠ, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
Materiál sa predkladá na základe prípravy novely VZN o dotáciách pre neštátne školy
/aktualizácia zákonom stanovenej povinnej sumy 88 % z výšky dotácie na dieťa/žiaka na
základe schváleného rozpočtu hlavného mesta Bratislavy a záverečných účtov mestských
častí/. Povinnosť obce schváliť nariadenia vyplýva z § 6 ods. 12 písm. j 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.
Potreba navýšenia rozpočtu pre neštátne školy je na podprograme 5.3 150 000,- EUR.

Vplyv na rozpočet hlavného mesta SR Bratislavy:
Finančné prostriedky vo výške 150 000,00 EUR v schválenom rozpočte na rok 2016 nie sú
zahrnuté. V prípade schválenia návrhu VZN o určení výšky finančných prostriedkov na
prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia je potrebné vykonať úpravu v rozpočte na rok 2016 – navýšenie
rozpočtu nasledovne:
FK: 09

položka: 642

+ 150 000 EUR

program/podprogram: 5.3

Bratislava, 23.5.2016
Ing. Anna Fiľová, oddelenie rozpočtu a kontrollingu
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Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy 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
Kód uzn.: 13.5.

Uznesenie 348/2016
zo dňa 16.06.2016
Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
schváliť
1. všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 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. augusta 2016,
2. doplatenie zálohových platieb za obdobie od 1. januára 2016 do 31. júla 2016 do výšky finančných
prostriedkov schválených týmto všeobecne záväzným nariadením, a to tým školám a školským zariadeniam,
ktorým je na deti/žiakov/poslucháčov týmto všeobecne záväzným nariadením dotácia upravená nahor.

---
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Všeobecne záväzné nariadenie
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
č. .../2016
z ........ 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:
§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie”) určuje podrobnosti
financovania a výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení vrátane elokovaných pracovísk1) zaradených v sieti škôl a školských
zariadení Slovenskej republiky2) (ďalej iba „sieť škôl“) v zriaďovateľskej pôsobnosti:
a) hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“) na:
1. žiaka základnej umeleckej školy,
2. dieťa centra voľného času,
b) štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo
fyzickej osoby na:
1. žiaka základnej umeleckej školy do 15 rokov veku,
2. poslucháča jazykovej školy do 15 rokov veku,
3. dieťa materskej školy,
4. dieťa školského zariadenia do 15 rokov veku; v zariadení školského stravovania na
žiaka školy,
c) Bratislavského samosprávneho kraja na stravovanie žiakov do 15 rokov veku zo škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

§2
Príjemca finančných prostriedkov
Príjemcom finančných prostriedkov podľa tohto nariadenia je:
a) základná umelecká škola a centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti
hlavného mesta,
1

) § 19 ods. 6 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.
2
) § 15 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.
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b) štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť alebo iná právnická osoba alebo
fyzická osoba ako zriaďovateľ takej základnej umeleckej školy, materskej školy
jazykovej školy a školského zariadenia, ktorých zriaďovateľom môže byť obec alebo
okresný úrad a ktoré sú zriadené na území hlavného mesta,
c) Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ takého zariadenia školského
stravovania, ktoré poskytuje stravu žiakom do dovŕšenia 15 rokov veku zo škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby.
§3
Spôsob určenia výšky finančných prostriedkov na kalendárny rok
(1) Pre základnú umeleckú školu a centrum voľného času v zriaďovateľskej
pôsobnosti hlavného mesta sa určuje priemerná výška finančných prostriedkov určených na
prevádzku a mzdy na:
a) žiaka v individuálnej forme vyučovania a v skupinovej forme vyučovania; priemerná
výška finančných prostriedkov sa určí podielom schváleného rozpočtu3) na mzdy
a prevádzku všetkých základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
hlavného mesta a prepočítaného počtu žiakov podľa stavu k 15. septembru
predchádzajúceho kalendárneho roka; prepočítaný počet žiakov v individuálnej forme
vyučovania sa určí vynásobením počtu žiakov koeficientom 14,7 a v skupinovej forme
vyučovania sa určí vynásobením počtu žiakov koeficientom 4,9,
b) dieťa centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta podielom
schváleného rozpočtu3) na mzdy a prevádzku všetkých centier voľného času
v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta a počtu detí podľa stavu k 15. septembru
predchádzajúceho kalendárneho roka.
(2) Pre školu a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi
alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby sa určuje
dotácia na:
a) žiaka základnej umeleckej školy v individuálnej forme vyučovania vo výške 88%
z finančných prostriedkov vypočítaných na žiaka v individuálnej forme vyučovania
podľa odseku 1 písmeno a) a na žiaka v skupinovej forme vyučovania vo výške 88%
z finančných prostriedkov vypočítaných na žiaka v skupinovej forme vyučovania
podľa odseku 1 písmeno a),
b) dieťa centra voľného času vo výške 88% z finančných prostriedkov vypočítaných
podľa odseku 1 písmeno b); počet detí v centre voľného času oznámi zriaďovateľ v
termíne zberu údajov na účely poukazovania výnosu dane z príjmov obciam4) podľa
pokynov hlavného mesta,
c) dieťa materskej školy vo výške 88 % z priemernej dotácie na mzdy a prevádzku na
dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti; priemerná dotácia
na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej
časti sa vypočíta ako súčet finančných prostriedkov určených na materské školy za
všetky mestské časti vydelený súčtom detí v týchto materských školách,
3

) § 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
4
) § 7a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení
neskorších predpisov.
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d) dieťa školského klubu detí vo výške 88 % z priemernej dotácie na mzdy a prevádzku
na dieťa školského klubu detí v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti; priemerná
dotácia na mzdy a prevádzku na dieťa školského klubu detí v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti sa vypočíta ako súčet finančných prostriedkov určených na
školské kluby detí za všetky mestské časti vydelený súčtom detí v týchto školských
kluboch detí; počet detí v školskom klube detí oznámi zriaďovateľ v termíne zberu
údajov na účely poukazovania výnosu dane z príjmov obciam4) podľa pokynov
hlavného mesta,
e) žiaka školy v zariadení školského stravovania vo výške 88 % z priemernej dotácie na
mzdy a prevádzku na žiaka školy v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej
pôsobnosti mestskej časti; priemerná dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka školy
v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti sa
vypočíta ako súčet finančných prostriedkov určených na zariadenia školského
stravovania za všetky mestské časti vydelený súčtom žiakov škôl,
f)

poslucháča jazykovej školy vo výške 90 % z finančných prostriedkov vypočítaných
podľa osobitného predpisu5),

g) dieťa materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vo
výške 74,89% z finančných prostriedkov vypočítaných podľa osobitného predpisu4) a
na dieťa materskej školy pre deti s autizmom vo výške 118,62 % z finančných
prostriedkov vypočítaných podľa osobitného predpisu5),
h) dieťa v školskom klube detí pri základnej škole pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami vo výške 74,89 % z finančných prostriedkov vypočítaných
podľa osobitného predpisu4), klienta centra špeciálno-pedagogického poradenstva vo
výške 77,38 % z finančných prostriedkov vypočítaných podľa osobitného predpisu4) a
klienta centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo výške
77,36 % z finančných prostriedkov vypočítaných podľa osobitného predpisu5).
(3) Výšky finančných prostriedkov určených podľa odsekov 1 a 2 sú uvedené
v prílohe č. 1 a prílohe č. 2 tohto nariadenia.
§4
Podmienky, spôsob a termín poskytovania finančných prostriedkov
(1) Podmienkou pre pridelenie finančných prostriedkov príjemcovi podľa § 2 písm. b)
je predloženie písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie najneskôr do 31. decembra roku, ktorý
predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa dotácia poskytuje.
(2) Písomná žiadosť predložená podľa odseku 1 obsahuje najmä:
a) názov zriaďovateľa,
b) sídlo zriaďovateľa,
c) korešpondenčnú adresu,
d) číslo účtu určeného na príjem dotácie,
e) názov a sídlo školy/školského zariadenia, pre ktoré majú byť finančné prostriedky
poskytnuté.
5

) § 2 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane
z príjmov územnej samospráve.
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(3) Pri novovzniknutých školách/školských zariadeniach zriaďovateľ k žiadosti priloží
kópiu dokladu o zaradení školy/školského zariadenia do siete škôl, zriaďovaciu listinu
školy/školského zariadenia6) a v prípade právnej subjektivity školy/školského zariadenia aj
doklad o pridelení IČO. Zriaďovateľ, ktorý žiada o dotáciu prvýkrát, predloží aj potvrdenie
z banky o vedení účtu určeného na príjem dotácie, doklad o zriaďovateľovi (výpis
z obchodného registra, živnostenský list, kópiu dokladu o IČO zriaďovateľa), ak je
zriaďovateľom fyzická osoba–nepodnikateľ, uvedie v žiadosti rodné číslo.
(4) V prípade nedodržania termínu podania žiadosti podľa odseku 1 sa dotácia
poskytuje až od mesiaca nasledujúceho po mesiaci doručenia žiadosti hlavnému mestu.
(5) Počtom detí/žiakov/poslucháčov rozhodným na výpočet a na pridelenie dotácie
v príslušnom kalendárnom roku je ich počet vykázaný v súlade so zberom údajov na účely
poukazovania výnosu dane z príjmov obciam4) v termíne k 15. septembru kalendárneho roka,
ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa dotácia poskytuje.
(6) Počty detí centier voľného času a detí školských klubov detí vykazuje príjemca
podľa stavu k 15. septembru kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku,
v ktorom sa dotácia poskytuje, a to podľa pokynov hlavného mesta.
(7) Príjemcovi podľa § 2 písm. b) sa finančné prostriedky poskytujú mesačne vo výške
jednej dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok, najneskôr do 25. dňa príslušného
mesiaca.
(8) Ak nastanú zmeny v údajoch uvedených v odsekoch 2 a 3, príjemca je povinný
o týchto zmenách informovať hlavné mesto najneskôr do 15 dní od termínu, kedy ku zmene
prišlo.
(9) Príjemcovi podľa § 2 písm. c) sa finančné prostriedky poskytujú na základe
zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov.
(10) Finančné prostriedky na príslušný kalendárny rok vypočítané podľa tohto
nariadenia sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor.
(11) Finančné prostriedky poskytnuté podľa tohto nariadenia podliehajú ročnému
zúčtovaniu, ktorého spôsob určí hlavné mesto.
(12) Novovzniknutým školám a školským zariadeniam sú poskytnuté finančné
prostriedky až v roku, v ktorom prišlo k započítaniu detí/žiakov/poslucháčov do zberu údajov
na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam4) a tým ich započítaniu
do výnosu dane hlavnému mestu7).
(13) Hlavné mesto neposkytuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí
v centrách voľného času zriadených mimo územia hlavného mesta.

§5
Zrušovacie ustanovenie
6

) § 22 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
) Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

7

13

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy č. 7/2014 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.
§6
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2016.

Ivo Nesrovnal
primátor
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Príloha č. 1
k všeobecne záväznému nariadeniu č. .../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

Priemerná výška dotácie
v eurách

1. žiak základnej umeleckej školy v individuálnej forme
vyučovania
2. žiak základnej umeleckej školy v skupinovej forme
vyučovania
3. dieťa v centre voľného času

1 265,41
421,80
305,30

Príloha č. 2
k všeobecne záväznému nariadeniu č. ..../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
1 113,57
371,19
268,66
1 460,97
328,60
139,88
31,99
3 631,57
5 749,00
702,88
111,00
11,00
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Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 20.06.2016
___________________________________________________________________________
k bodu 15
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 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.
Návrh uznesenia:
Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ po prerokovaní materiálu
odporúča MsZ schváliť Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy 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 podľa predloženého
návrhu uznesenia.
Hlasovanie:
prítomní: 11, za: 8 , proti: 0, zdržal sa: 3
Za správnosť opisu : Mgr. Adriana Renčková, v.r.
V Bratislave, 20.6.2016
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