Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava-Vajnory
č. 2/2014
zo dňa 21. augusta 2014
o určení výšky dotácie na mzdové a prevádzkové náklady
na dieťa materskej školy, školského klubu detí
a zariadenia školského stravovania
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Vajnory
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Vajnory sa podľa § 15 ods. 2 písm. a)
zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení
neskorších predpisov, podľa čl. 18 ods. 4 písm. a) Štatútu hl. mesta SR Bratislavy v znení
neskorších predpisov, § 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:
Čl. 1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie („ďalej len „nariadenie“) určuje výšku dotácie na
mzdové a prevádzkové náklady na dieťa materskej školy, školského klubu detí a zariadenia
školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Vajnory.
Čl. 2
Vymedzenie pojmov
1.

2.

Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie:
Dotácia na mzdy zahŕňa bežné výdavky definované Ministerstvom financií SR
v ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v kategórii:
610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania,
620 - poistné a príspevok do poisťovní,
Dotácia na prevádzku zahŕňa bežné výdavky definované Ministerstvom financií SR
v ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v kategórii:
630 - tovary a služby (špecifikované v položkách 631 až 637 ekonomickej klasifikácie),
640- bežné transfery (na odstupné, odchodné, výdavky na nemocenské),

3.

Počtom detí, žiakov materskej školy, materskej školy, ktorá je súčasťou základnej
školy, školského klubu detí, zariadenia školského stravovania pre žiakov základnej
školy vo veku do 15 rokov veku žiaka (ďalej len výkonový ukazovateľ), rozhodným pre
pridelenie dotácií na mzdy a prevádzku v aktuálnom kalendárnom roku, je ich počet k
15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktorý škola a školské zariadenie
vykázala v štatistickom výkaze Škol MŠ SR 40-01.
Čl. 3
Príjemca dotácie

Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia sú:
- materská škola,
- školský klub detí,
- zariadenie školského stravovania pri základnej škole,
ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.
Čl. 4
Výška dotácie
Ročná dotácia sa poskytuje v celých eurách bez desatinných miest, po matematickom
zaokrúhlení súčinu. Dotácia určená podľa prvého odseku bude poskytovaná prijímateľovi
dotácie mesačne v celých eurách bez desatinných miest vo výške jednej dvanástiny z ročnej
výšky dotácie. Mestská časť Bratislava - Vajnory určuje ročnú výšku dotácie na mzdy
a
prevádzku na jeden výkonový ukazovateľ. Ročná výška dotácie na mzdy a prevádzku na jeden
výkonový ukazovateľ je upravená v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť toho
nariadenia.
Čl. 5
Použitie dotácie
1.

Prijímateľ je oprávnený použiť pridelené finančné prostriedky (dotáciu) len na úhradu
mzdových a prevádzkových nákladov a musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť
a účinnosť jej použitia.

2.

V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalendárneho roku, je
prijímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet obce do 31.12.
príslušného kalendárneho roku.
Čl. 6
Záverečné ustanovenia

1. Veci neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom a osobitnými predpismi.1)
1 napr. ust. § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy

)

2

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej
časti Bratislava-Vajnory dňa 21. augusta 2014 uznesením č. 487/2014 a zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie č. 7/2012 zo dňa 12.12.2012, schválené uznesením č. 183/2012.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 8. septembra 2014

Ing. Ján Mrva, v.r.
starosta
mestskej časti Bratislava-Vajnory

Vyvesené: . 22.08.2014
VZN bolo zvesené dňa:
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Príloha k Všeobecne záväznému nariadeniu
č. 2/2014
zo dňa 21. 08. 2014
o určení výšky dotácie na mzdové a prevádzkové náklady
na dieťa materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava–Vajnory
1. Materská škola
Mestská časť poskytuje finančné prostriedky (dotáciu) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
na
mzdové
a
prevádzkové
náklady
na
dieťa
v
materskej
škole
bez zariadenia školského stravovania na príslušný kalendárny rok vo výške najmenej 1 401
€ na jedno dieťa / rok.
2. Školský klub detí
Mestská časť poskytuje finančné prostriedky (dotáciu) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
na mzdové a prevádzkové náklady na dieťa v školskom klube detí
na príslušný kalendárny rok vo výške najmenej 295 € na jedno dieťa / rok.
3. Potenciálny stravník v školskej jedálni pri základnej škole
Mestská časť poskytuje finančné prostriedky (dotáciu) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
na
mzdové
a
prevádzkové
náklady
na
potenciálneho
stravníka
v školskej jedálni pri základnej škole na príslušný kalendárny rok vo výške najmenej 136
€ na jedného stravníka / rok.
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