Všeobecne záväzné nariadenie
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
č. 7/2011
z 30. júna 2011
o určení výšky dotácie 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. 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 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 výšku dotácie na
prevádzku a mzdy na
a) žiaka základnej umeleckej školy,
b) poslucháča jazykovej školy,
c) dieťa materskej školy a
d) dieťa školského zariadenia; v zariadení školského stravovania na žiaka školy, ktorej
zariadenie zabezpečuje školskú stravu.
§2
Príjemca dotácie
Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je
a) základná umelecká škola a centrum voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“),
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, ktorej zriaďovateľom môže byť aj obec
alebo krajský školský úrad a ktorá je zriadená na území hlavného mesta, ak
o dotáciu požiada. 1)
§3
Výška dotácie
(1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka
základnej umeleckej školy a dieťa centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného
mesta je určená v prílohe č. 1.
1

§ 6 ods. 12 písm. b) 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) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok 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 je určená v prílohe č. 2.
(3) Dotácia vypočítaná podľa tohto nariadenia sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.
§4
Termín a spôsob poskytovania dotácie
Hlavné mesto poskytuje príjemcovi podľa § 2 dotáciu mesačne, vo výške jednej
dvanástiny z dotácie na príslušný kalendárny rok, vždy do 25. dňa každého mesiaca.
§5
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy č. 1/2010 o určení výšky dotácie 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 2011.

Príloha č. 1
k všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2011

Výška dotácie na príslušný kalendárny rok 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
1. Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Jesenského 6,
Bratislava
2. Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Panenská 11, Bratislava
3. Základná umelecká škola, Podjavorinskej 9, Bratislava
4. Základná umelecká škola, Exnárova 6, Bratislava
5. Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera, Sklenárova 5, Bratislava
6. Základná umelecká škola, Hálkova 56, Bratislava
7. Základná umelecká škola, Vrbenského 1, Bratislava
8. Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Batkova 2, Bratislava
9. Základná umelecká škola, Istrijská 22, Bratislava
10. Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská 3, Bratislava
11. Základná umelecká škola, Daliborovo nám. 2, Bratislava
12. Základná umelecká škola Jána Albrechta, Topoľčianska 15,
Bratislava
13. Centrum voľného času, Štefánikova 35, Bratislava
14. Centrum voľného času, Kulíškova 6, Bratislava
15. Centrum voľného času, Hlinícka 3, Bratislava
16. Centrum voľného času Klokan, Pekníkova 2, Bratislava
17. Centrum voľného času, Gessayova 6, Bratislava

výška dotácie
v eurách
748,16
821,49
512,21
548,01
540,02
686,14
546,53
500,12
660,60
613,21
737,28
746,42
150,37
782,78
204,71
270,82
208,41

Príloha č. 2
k všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2011

Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na žiaka základnej
umeleckej koly, 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
2. Materská škola
3. Jazyková škola
4. Školský klub detí
5. Centrum voľného času
6. Školské stredisko záujmovej činnosti
7. Zariadenie školského stravovania
8. Materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami
9. Školský klub detí pri základnej škole pre žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami vrátane internátnych škôl
10. Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
11. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

výška dotácie
v eurách
555,38
1 341,29
22,00
280,93
204.80
220,88
114,03
5 749,00
535,00
111,00
11,00

