Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
č. 3/2015
zo dňa 23. júna 2015
o výške finančných prostriedkov mestskej časti určených na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy a dieťa/žiaka školského zariadenia na kalendárny rok
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves podľa § 15 odsek 2 písm. a)
zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších
predpisov, podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a § 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
sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje:
1)

Výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy
a dieťa/žiaka školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Karlova Ves (ďalej len „mestská časť“) poskytovanej mestskou časťou¹) na príslušný
kalendárny rok.

2) Podrobnosti financovania materských škôl a školských zariadení (školské kluby detí
a zariadenia školského stravovania pri základných školách a spojenej škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti) v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.
3) Lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých sa budú materské školy a školské zariadenia
financovať.
4) Deň v mesiaci, do ktorého mestská časť poskytne finančné prostriedky školám pre
školské zariadenia.

____________________________________________________________________________
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 samospráve

§2
Výška dotácie
1) Mestská časť poskytuje finančné prostriedky (dotáciu) na mzdy a prevádzku na dieťa
v materskej škole vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na príslušný kalendárny rok vo
výške najmenej 1 850,- € na jedno dieťa.
2) Mestská časť poskytuje finančné prostriedky (dotáciu) na mzdy a prevádzku dieťa
v školskom klube vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na príslušný kalendárny rok vo
výške najmenej 400,- € na jedno dieťa.
3) Mestská časť poskytuje finančné prostriedky (dotáciu) na prevádzku a mzdy na
potenciálneho stravníka²) zariadenia školského stravovania vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti na príslušný kalendárny rok vo výške najmenej 150,- € na jedného
potenciálneho stravníka.

§3
Materská škola
1) Finančné prostriedky určené na mzdy a prevádzku materskej školy zohľadňujú aj
náklady na stravu dieťaťa , stravujúceho sa v školskej jedálni, ktorá je súčasťou
materskej školy.
2) Výška finančných prostriedkov sa vypočíta ako súčin počtu detí prijatých do
materskej školy rozhodnutím riaditeľky materskej školy a ročnej dotácie.
3) Počet detí je uvedený vo výkaze ŠKOL (MŠVVaŠ SR) 40-01 k 15.9.
predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola vykázala v štatistickom výkaze škôl.

§4
Školský klub detí

1) Výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka pre školský
klub detí sa vypočíta ako súčin počtu detí prijatých do školského klubu detí
rozhodnutím riaditeľa základnej školy, spojenej školy a ročnej dotácie.
2) Riaditeľ základnej školy a spojenej školy zriadenej mestskou časťou, ktorej súčasťou
je školský klub detí, predloží údaje o počte detí v školskom klube najneskôr do 15.9.
prebiehajúceho roka a opätovne k 15.1. nasledujúceho roka.
3) Mestská časť poskytne finančné prostriedky základnej škole a spojenej škole zriadenej
obcou, ktorej súčasťou je školský klub detí, najneskôr v 12. deň príslušného mesiaca.
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§5
Školská jedáleň
1) Výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka
(potenciálneho stravníka) na zariadenie školského stravovania pre žiakov základnej
školy a spojenej školy sa vypočíta ako súčin počtu žiakov (potenciálnych stravníkov)²
a ročnej dotácie.
2) Obec poskytne finančné prostriedky základnej škole a spojenej škole zriadenej obcou,
ktorej súčasťou je školská jedáleň, najneskôr v 12.deň príslušného mesiaca.

§6
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
č. 5/2009 zo dňa 15. decembra 2009 o výške dotácie obce na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

§7
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Dana Čahojová, v. r.
starostka

_______________________________________________________________________
²) Nariadenie vlády SR 668/2004 Z. z.
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