
Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Petržalka  

č. 1/2009  

z 3. februára 2009, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie VZN č. 5/2008 z 19. augusta 2008 

o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach 

 

 

Podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislave v znení neskorších predpisov, § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov, § 8 ods. 1 a 2) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prílohy č. 1 ab, položka č. 23, 

Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 

Bratislava-Petržalka uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení mestskej časti Bratislava-

Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2008 o určení výšky 

príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach. 

 

 

Čl. I 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2008 z 19. augusta 2008 o určení výšky príspevku a spôsobe 

jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach sa mení a dopĺňa 

takto: 

 

1) V § 5 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie: 

„Riaditeľ školy a riaditeľ Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka po 

prerokovaní v príslušnej stravovacej komisii školy a po schválení v príslušnej rade školy 

rozhodne o finančnom pásme nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 

kategórií stravníkov a príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na 

nákup potravín.“. 

 

2) „Doterajší odsek 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sa označujú ako  odseky  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12.“. 

 

3) V § 5 odsek 4 znie: 

    „Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa meterskej školy je: 

a) desiata 0,266 EUR (8,- Sk) 

b) obed 0,631 EUR (19,- Sk) 

c) olovrant 0,232 EUR (7,- Sk).“. 

 

4) V § 5 odsek 5 znie: 

„Príspevky na nákup potravín na jedno jedlo pre žiaka základnej školy: 

a) doplnkové jedlo (desiata) 0,464 EUR (14,- Sk) 

b) obed žiaka vo veku od 6 do 11 rokov 0,896 EUR (27,- Sk) 

c) obed žiaka vo veku od 11 do 15 rokov 0,963 EUR (29,- Sk).“. 
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5) V § 5 odsek 6 znie: 

„Príspevok rodiča na nákup potravín na jedno jedlo pre vekovú kategóriu stravníkov 15-18/19 

ročných žiakov strednej školy: 

a) doplnkové jedlo (desiata) 0,464 EUR (14,- Sk) 

b) obed 1,129 EUR (34,- Sk).“. 

 

6) V § 5 odsek 8 znie: 

„Cudzí stravníci uhrádzajú okrem príspevkov na nákup potravín na jedno jedlo aj režijné 

náklady vo výške minimálne 1,161 EUR (35,- Sk).“. 

 

 

 

Čl. II 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. marca 2009. 

 

      

 

Milan Ftáčnik 

starosta 


