
 
 
 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

č. 1/2016 
zo dňa 13.12. 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.  

§ 3 
Výška finančných prostriedkov 

                                                           
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 



 

 
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. 

 



 

§ 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, v.r.   
                     starosta 
 
 
 
 


