Miestny úrad BratislavaNové Mesto
Junácka 1
<S32 91 Bratislava

Číslo: 2148-5/2018

Bratislava 11. 06. 20

Vec
Žiadosť o informáciu

V /.mysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov si Vás
dovoľujeme požiadať o oznámenie skutočnej výšky dotácie na osobné a prevádzkové n: klady
ktoré ste poskytli materským školám, školským klubom detí a školským jedálňam vo Vašej
zriaďovateľskej pôsobnosti v roku 2017. Výšku dotácie doplňte, prosím, do tabuľky , Ito r á js
prílohou tejto žiadosti a vyplnenú, podpísanú a opečiatkovanú tabuľku zašlite poštou na našu ac resu

T

Príloha
Tabuľka

S úctou

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
ul.: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

oddelenie hospodárske a finančné

Váš list číslo / zo dňa
2148-5/2018

Naša značka
21567/7731 /2018/HF/ AD AK

Vybavuje/S/@

Bratislava
749253354
/49253354

20.6.2018

Vec

Informácia o výške dotácie na osobné a prevádzkové náklady poskytnuté materským školám,
školským klubom detí a školským jedálňam v roku 2017
Vážená pani,
na základe Vašej požiadavky Vám zasielame informáciu o výške dotácie na osobné a prevádzkové
náklady poskytnuté materským školám, školským klubom detí a školským jedálňam v roku 2017,
ktorým je mestská časť Bratislava - Nové Mesto zriaďovateľom.

S pozdravom

Prílohy
Príloha č.l Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku poskytnutých z podielových daní
školám/školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

JUDr. Ing. Ľubomír Baník
prednosta
MÚ Bratislava - Nové Mesto

a /fa x
Bankové spojenie
Číslo účtu
IČO
Stránkové dni:
02/49253354 Príma banka Slovensko, a.s. SK08 5600 0000 0018 0034 7007 603317 Pondelok 8,00-1 2 00, 1t00_i 7 00
Streda
8,00- 1200, 1300-]7 00
e-mail: skolskyekonom@banm.sk
DIČ
Piatok
8,00_ j2°°
www.banm.sk
2020887385

Názov mestskej časti: Bratislava - Nové Mesto

Príloha č. 1

Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku poskytnutých z podielových daní
školám/školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti

Bežné výdavky pre
Školu a školské zariadenie

Počet detí k 15.9.2016
podľa výkazu Škol (MŠVVŠ
SR) o počte detí a žiakov

Výška finančných
prostriedkov poskytnutá
z podielových daní za
kalendárny rok 2017*)

Materské školy

1 126

1 689 000

Školské kluby detí

1 352

473 200

Školské jedálne
(uviesť potencionálnych stravníkov
základnej školy)

2 704

513 760

*) iba bežné výdavky z podielových daní po znížení o rodičovský príspevok (školné), štátne
dotácie, účelové transfery, sponzorské dary, pri materských školách o príspevok na predškolskú
výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, pri
jedálňach o príspevok rodiča/zákonného zástupcu na potraviny a pod.

V Bratislave dňa: 20.6.2018

JUDr. Ing. Ľubomír Baník
prednosta
MÚ Bratislava - Nové Mesto

Príloha
Názov m estskej časti:
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daní školám/školským zariadeniam v zriaďcvateľskej pôsobnosti mestskej časti
Počet detí
Bežné výdavky pre
školu a školské zariadenie

k 15. 9. 2016 podľa výkazu
Škôl (MŠVVŠ SR) o počte detí a

Výška finančných prostriedkov poskytnutá z
podielových daní za kalendárny rok 2017 *

žiakov

l

3

2

Materské školy

Školské kluby detí
Školské jedálne
(uviesť potenciálnych stravníkov
základnej školy)
* iba bežné výdavky z podielových daní po znížení o rodičovský príspevok (školné), štátne dotácie,
účelové transfery, sponzorské dary, pri materských školách o príspevok na predškolskú výchovu a vzdelávanie detí,
ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, pri jedálňach o príspevok rodiča/
zákonného zástupcu na potraviny a pod.

Dátum:
Vypracoval:
Telefón:
Pečiatka, podpis

