
Všeobecne záväzné nariadenie  

mestskej časti Bratislava – Jarovce č. 1/2010 

 

ktorým sa určuje výška dotácie na dieťa v materskej škole a v školských 
zariadeniach zriadených Mestskou časťou Bratislava – Jarovce. 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Jarovce v súlade s § 4 ods. 3 
písm. h a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších 
predpisov,  §7a ods. 2 písm. g a § 15 ods.2 písm. a zákona č. 377/1990 Zb. 
o hlavnom meste SR Bratislavy v znení neskorších predpisov a §6 ods. 12 písm. d 
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení 
neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení  ( ďalej 
len VZN )  

 

§ 1 

Predmet úpravy 

VZN Mestskej časti Bratislava – Jarovce určuje pre príslušný kalendárny rok výšku 
a účel dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a v školských 
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mestská časť Bratislava – Jarovce 

 

 

§ 2 

Príjemca dotácie 

Príjemcom dotácie podľa tohto VZN je  Základná škola s Materskou školou, Trnková 
č. 1 v Jarovciach, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava - Jarovce 

 

 

§ 3 

Výška a účel dotácie 

1) Výška dotácie na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na dieťa 
v materskej škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej 
časti Bratislava –Jarovce je určená v prílohe č. 1 

2)  Výška dotácie sa určuje podľa počtu detí k 15. septembru predchádzajúceho 
kalendárneho roka a výšky dotácie na dieťa na príslušný kalendárny rok. 



3) Príjemca dotácie podľa § 2 je oprávnený použiť dotáciu len na úhrady mzdových 
a prevádzkových nákladov materskej školy a školských zariadení a pri ich použití 
zabezpečiť hospodárnosť a  efektívnosť  

 

 

§ 4 

Termín a spôsob poskytnutia dotácie 

Mestská časť Bratislava – Jarovce poskytne príjemcovi podľa § 2 dotáciu mesačne 
vo výške jednej dvanástiny na príslušný kalendárny rok do 10. dňa príslušného 
mesiaca. 

 

 

 

§ 5 

Zúčtovanie a kontrola dotácie 

1) Kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami podľa tohto VZN 
vykonáva mestská časť Bratislava – Jarovce. Prijímateľ dotácie je úpovinný zúčtovať 
dotáciu mestskej časti Bratislava – Jarovce v termínoch a spôsobom, ktorý určí 
poskytovateľ dotácie. Prijímateľ dotácie je povinný predložiť všatky doklady 
poukazujúce na hoaspodárne, efektívne a účelné vynaloženie pridelených 
finančných prostriedkov poskytovateľovi. 

2)  V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do 31.12. príslušného kalndárneho roka, 
je prenajímateľ povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť späť na účet mestskej časti 
do 31.1. nasledujúceho kalndárneho roka. 

 

 

 

§ 6 

Zmeny vo výške dotácie 

Zmeny vo výške dotácie na dieťa materskej školy a školského zariadenia sa 
uskutočňujú zmenou VZN. Prílohy k tomuto VZN budú každoročne schvaľované 
Miestnym zastupiteľstvom v rámci schvaľovania rozpočtu mestskej časti Bratislava – 
Jarovce. 

 

 



§ 7 

Záverečné ustanovenia 

Toto VZN bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava – 
Jarovce dňa 10.3.2010 uznesením číslo 29/2010 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom 
od jeho zverejnenia na úradnej tabuli. 

Účinnosť nadobúda dňom 28.03.2010. 
 

 

 

         

 

 

 

                                           Ing. Pavel Škodler 
                                                                      starosta  
                                            
 

 

 

 

    Vyvesené dňa:  12.03.2010 
 
    Zvesené dňa:   27.03.2010 
 
 
 
      

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

 

 

 

 

Výška dotácie na rok 2010 

na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Jarovce. 

 

A.  Na kalendárny rok 2010 sa určuje ročná dotácia na prevádzku a mzdy na jedno 
dieťa v materskej škole vo výške :   1 705.-  EUR 

B.  Na kalendárny rok 2010 sa určuje ročná dotácia na prevádzku a mzdy na jedno 
dieťa v školských zariadeniach : 

a) školský klub detí  vo výške :  330.- EUR 

b) školská jedáleň vo výške :     110.- EUR 

 

 

 


