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Návrh  uznesenia 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

schvaľuje 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. ....../2016 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy 
a prevádzku na dieťa v materskej škole a dieťa /žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka s účinnosťou 1.januára 2017. 
 
 
 

Dôvodová správa 
 
 

           Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. ....../2016 
o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa v materskej škole a dieťa 
/žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
je predložený v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 12 písm. c) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Podľa § 6 ods.12 písm. c) citovaného zákona  obec (mestská časť) určí všeobecne 
záväzným nariadením výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej 
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, materskej školy alebo školského zariadenia vo 
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Mestská časť Bratislava-Dúbravka je zriaďovateľom 10 
materských škôl, 4 základných škôl, ktorých súčasťou sú 4 školské kluby detí a 3 zariadenia 
školského stravovania. Zariadenie školského stravovania v ZŠ Sokolíkova je v ekonomickom 
prenájme, na týchto žiakov stravujúcich sa v zariadení školského stravovania určuje výšku 
finančných prostriedkov Magistrát hl. mesta Bratislavy (najmenej vo výške 88% zo sumy 
určenej na mzdy a prevádzku zo sumy určenej obcou vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti). 

Pôvodné VZN č. 6/2013 zo dňa 10.12.2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 
na dieťa v materskej škole a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 
časti Bratislava-Dúbravka na príslušný kalendárny rok: 

• nie je v súlade so súčasnou platnou legislatívou (zriaďovateľ neposkytuje 
dotáciu školám a školským zariadeniam, ktoré sú v jeho zriaďovateľskej 
pôsobnosti, ale finančné prostriedky na mzdy a prevádzku, zákon nepozná 
potenciálneho stravníka, ale žiaka v zariadení školského stravovania) 

• výška finančného limitu v pôvodnom VZN je neaktuálna, nie je v súlade so 
skutočným príspevkom obce a skutočne vynaloženými nákladmi. 
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Prehľad skutočne vynaložených nákladov v roku 2015 (Zdroj: Záverečný účet za rok 2015)  
1. Materské školy rok 2015 
Počet detí :   915  
 
Náklady celkom - bežné výdavky                                     1 754 989,-    
z toho: Transfer zo ŠR (predškoláci)                                     52 028,- 
            Príspevok rodičov                                                    160 832,- 
 
Bežné výdavky na mzdy a prevádzku poskytnuté zriaďovateľom:  
      1 754989,- 
      - 212 860,- (transfer zo ŠR a príspevok rodičov)  
      1 542 129,- / 915   =  1 685 dieťa/ rok 
Náklady na dieťa/rok na bežné výdavky: na mzdy a prevádzku poskytnuté zriaďovateľom bez 
transferu zo ŠR a bez príspevku rodičov  1 542 129,-/915 = 1 685,- € 
  
V roku 2016 treba rátať so 6% navýšením platov v MŠ preto min. výška  navrhnutého  
príspevku na mzdy a prevádzku na dieťa / rok je  1 700,- €  
 
Celkové náklady na materské školy v roku 2015:   
Bežné výdavky                             1 754 989,-  
Kapitálové výdavky                          19 848,- 
Z fondov                                             6 600,- 
Z účtu nájmov                                   83 907,- 
Spolu                                            1 865 344,-  / 915   =  2 039,- dieťa / rok 
 
                                                                                                                  
Celkové náklady na dieťa v MŠ na rok 2015 vrátane všetkých investícii, opráv, príspevku 
rodičov a transferu z ŠR:   1 865 344/ 915 = 2 039,- €   
 
Náklady na dieťa/rok bez transferu zo ŠR a bez príspevku rodičov vrátane investícii a opráv je  
1 652 484/915 = 1 806,- €  
  
 
 
 
2.   ŠKD v roku 2015  
Počet detí  :    869 
 
Príspevok zriaďovateľa na ŠKD:          232 719,-  
 
232 719/869   =      267 €  na dieťa v ŠKD poukázal zriaďovateľ z rozpočtu MČ/rok 2015 
 
Skutočnosť mzdy a odvody ŠKD  v roku 2015  :       296 922 €  
296 922/ 869  =      342 € na dieťa v ŠKD/rok 
Rozdiel vo výške  64 203,- € na mzdy a odvody dofinancovaný z príspevkov rodičov na ŠKD 
 
 
Rok 2016   mzdy a odvody zamestnancov 
-vychádza sa zo skutočných nákladov v mesiaci september x 12 mesiacov-zohľadnené už 6% 
zvýšenie miezd pedagogických zamestnancov  =   303 061,- € / rok 2017  



 4 

Počet detí v ŠKD  šk. rok 2016/2017:     935 
303 061/ 935  =     324 € na dieťa v ŠKD/rok zriaďovateľ z rozpočtu MČ na mzdy a odvody 
 
 
Z finančných prostriedkov zriaďovateľa (návrh 320 € na dieťa/rok) budú financované 
mzdy a odvody zamestnancov ŠKD, z príspevku zákonných zástupcov detí ostatná 
prevádzka (energie a samotná činnosť- hmotné zabezpečenie ŠKD). 
 
 
 
 
3. Zariadenie školského stravovania v roku 2015 
Počet žiakov v zariadení školského stravovania:         1 334 
 
Príspevok zriaďovateľa na ZŠS :       135 756,-          
 
135 756/ 1 334   =      102 €  na dieťa v ZŠS poukázal zriaďovateľ z rozpočtu MČ/rok 2015 
 
Skutočnosť mzdy a odvody ZŠS  v roku 2015  :       158 969 €  
158 969/ 1 334  =      119 € na žiaka v ZŠS/rok 
Rozdiel vo výške  23 213,- € na mzdy a odvody dofinancovaný z príspevkov rodičov na réžiu 
v ZŠS. 
 
Z finančných prostriedkov zriaďovateľa (návrh 110 € na žiaka/rok) budú financované 
mzdy a odvody zamestnancov ZŠS, z príspevku zákonných zástupcov žiakov ostatná 
prevádzka (energie a samotná činnosť- hmotné zabezpečenie ZŠS). 
 
 
 
 
Návrh zriaďovateľa na zmenu minimálnej výšky finančných príspevkov: 
 
                                                                        VZN č. 6/2013                    Návrh v novom VZN 
Materská škola :      z      1 600 €/ rok dieťa       na      1 700 €/ rok dieťa  
Školský klub detí :                   110 €/ rok dieťa                    320 €/ rok dieťa 
Zariadenie školského stravovania :              95 €/ rok žiaka                     110 €/ rok žiaka 
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Návrh 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

č. ..../2016 
zo dňa ............... 2016 

 
o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa 
v materskej škole a dieťa/žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka na príslušný kalendárny rok 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka podľa § 15 odsek 2 písm. a) zákona 
Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v 
znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo 
na tomto všeobecne záväznom nariadení: 
 

§ 1 
Predmet úpravy 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje: 
1) Výšku finančných prostriedkov (ďalej len „finančné prostriedky“) na mzdy a prevádzku na 

dieťa materskej školy, dieťa školského klubu detí a dieťa/žiaka stravujúceho sa v zariadení 
školského stravovania, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Dúbravka ( ďalej 
len „mestská časť) poskytovanej mestskou časťou1 na príslušný kalendárny rok. 

2) Podrobnosti financovania materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti. 

3) Lehotu na predloženie podkladov, podľa ktorých sa budú materské školy a školské 
zariadenia financovať. 

4) Lehotu do ktorej poskytne mestská časť finančné prostriedky školám a školským 
zariadeniam. 

§ 2 
Príjemca finančných prostriedkov 

 
Príjemcom finančných prostriedkov sú materské školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti.  
                                                           
1 Zákon č.564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2005 Z.z. a Zákon č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu 
dane z príjmov územnej samosprávy 
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§ 3 
Výška finančných prostriedkov 

 
1) Mestská časť poskytuje finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na dieťa v materskej 

škole vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na príslušný kalendárny rok vo výške najmenej 
1 700,- € na jedno dieťa/rok.  

2) Mestská časť poskytuje finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na dieťa v školskom 
klube detí vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na príslušný kalendárny rok vo výške 
najmenej 320,-€ na jedno dieťa/rok.  

3) Mestská časť poskytuje finančné prostriedky na prevádzku a mzdy na žiaka školy v 
zariadení školského stravovania vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na príslušný 
kalendárny rok vo výške najmenej 110,-€ na jedného žiaka/rok. 

 
§ 4 

Materská škola 
 

1) Finančné prostriedky určené na mzdy a prevádzku materskej školy zohľadňujú aj náklady 
na prípravu jedla pre dieťa, stravujúce sa v zariadení školského stravovania, ktoré je 
súčasťou materskej školy. 

2) Výška finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok pre materskú školu  sa vypočíta 
ako súčin počtu detí prijatých rozhodnutím riaditeľky materskej školy k 15. septembru 
predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola vykázala v štatistickom výkaze ŠKOL 
(MŠVVaŠ SR) 40-01 a ich ročnej dotácie na dieťa upravenej týmto nariadením. 

 
§ 5 

Školský klub detí 
 

1) Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku školského klubu detí na 
príslušný kalendárny rok sa vypočíta ako súčin počtu detí prijatých do školského klubu detí 
rozhodnutím riaditeľky základnej školy k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho 
roka a ročnej dotácie na dieťa upravenej týmto nariadením. 

2) Mestská časť poskytne finančné prostriedky základnej škole zriadenej mestskou časťou, 
ktorej súčasťou je školský klub detí, najneskôr v 10. deň príslušného kalendárneho mesiaca. 

 
§ 6 

Zariadenie školského stravovania 
 

1) Výška finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku zariadenia školského 
stravovania, ktoré je súčasťou základnej školy na príslušný kalendárny rok sa vypočíta ako 
súčin počtu žiakov školy k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a ročnej 
dotácie na dieťa upravenej týmto nariadením. 

2) Mestská časť poskytne finančné prostriedky základnej škole zriadenej mestskou časťou, 
ktorej súčasťou je zariadenie školského stravovania, najneskôr v 10.deň príslušného 
kalendárneho mesiaca. 
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§ 7 
Použitie, zúčtovanie a kontrola finančných prostriedkov 

 
1) Prijímateľ finančných prostriedkov je oprávnený použiť finančné prostriedky na úhradu 

mzdových a prevádzkových nákladov v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

2) Pri použití finančných prostriedkov prijímateľ musí zabezpečiť ich hospodárne, efektívne 
a účelné použitie. 

3) V prípade, že finančné prostriedky nebudú vyčerpané do 31.12. príslušného kalendárneho 
roku, je prijímateľ povinný vrátiť nevyčerpanú časť finančných prostriedkov späť na účet 
mestskej časti najneskôr do 31.12. príslušného kalendárneho roka. 

4) Finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s pridelenými finančnými prostriedkami 
vykonáva mestská časť a ostatné oprávnené kontrolné orgány. 

 
§ 8 

Zrušovacie ustanovenie 
 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2013 zo dňa 10.12.2013 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a dieťa školského zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka na príslušný kalendárny 
rok. 
 
 

§ 9 
Účinnosť 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.januára 2017 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
       RNDr. Martin Zaťovič   
                     starosta 
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Uznesenie MR  č. 126/2016 
zo dňa 29. 11. 2016 

Miestna rada 
odporúča 

 
miestnemu zastupiteľstvu 
schváliť návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka o určení 
výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa v materskej škole a dieťa /žiaka 
školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
na príslušný kalendárny rok, s účinnosťou 1. januára 2017. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 5           za : 5           proti : 0           zdržali sa : 0 
 
 
 
 

Stanoviská komisii miestneho zastupiteľstva 
 

Komisia ekonomická prerokovala predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia MČ 
Bratislava-Dúbravka o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole 
a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
na príslušný kalendárny rok. S uvedeným návrhom súhlasí a odporúča MZ MČ Bratislava-
Dúbravka tento materiál schváliť.  

 
Hlasovanie:          prítomní: 7             za: 7           proti: 0            zdržali sa: 0 
 
 
Komisia školstva a mládeže odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka schváliť Návrh VZN č. .../2016 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy 
a prevádzku na dieťa v materskej škole a dieťa/žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Dúbravka na príslušný kalendárny rok. 
 
 
Hlasovanie:          prítomní: 8             za: 8            proti: 0           zdržali sa: 0 
 


