
 
Všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 8/2011 

z  30. júna 2011, 
 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 2/2009 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so 

štúdiom v základnej umeleckej škole a na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 
centra voľného času 

 

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., § 49 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 6 ods. 
24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 245/2008 Z. z. sa uznieslo:  
 

Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 
2/2009 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom 
v základnej umeleckej škole a na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra 
voľného času sa mení a dopĺňa takto: 
 
1. V § 2 odseky 1 a 2 znejú: 

„(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v škole prispieva zákonný 
zástupca dieťaťa vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiaka základnej školy 
a neplnoletého žiaka strednej školy mesačným príspevkom, ktorého výška sa určuje 
percentuálnym podielom zo sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa 1) 
nasledovne: 

a) individuálne vyučovanie 11 %, 

b) skupinové vyučovanie 6 %, 

c) vyučovanie predmetu zborový spev 2 %. 

(2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v škole prispieva dospelá 
osoba mesačným príspevkom, ktorého výška sa určuje percentuálnym podielom zo sumy 
životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu 2) nasledovne: 

a) individuálne vyučovanie 11 %, 

b) skupinové vyučovanie 6 %.“. 
 
2. V § 2 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie: 

„(3) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v škole prispieva dospelá osoba, 
ktorá je plnoletým žiakom strednej školy alebo študentom vysokej školy a nie je zárobkovo činná, 
mesačným príspevkom, ktorého výška sa určuje percentuálnym podielom zo sumy životného minima 
pre jednu plnoletú fyzickú osobu 2) nasledovne: 



 

a) individuálne vyučovanie 5,5 %, 

b) skupinové vyučovanie 3 %.“. 
 

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6. 
 
3. V § 3 sa za ods. 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie: 
  

„(3) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra  prispieva dospelá 
osoba, ktorá je plnoletým žiakom strednej školy alebo študentom vysokej školy a nie je 
zárobkovo činná, mesačným príspevkom 2% zo sumy životného minima pre jednu plnoletú 
fyzickú osobu 2).“. 
 
 Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.   

 
Čl. II 

 
Primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa splnomocňuje, aby 

vyhlásil úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 2/2009 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so 
štúdiom v základnej umeleckej škole a na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 
centra voľného času, ako vyplýva zo zmien a doplnení z tohto všeobecne záväzného 
nariadenia. 

 
Čl. III 

     
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2011. 

           
 
 

Milan Ftáčnik  
  primátor 

 
 
 
 
 


