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Všeobecne z�v�zn� nariadenie č. ... zo dňa ..., ktor�m sa men� a dopĺňa všeobecne 
z�v�zn� nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2008 z 19. augusta  2008

v znen� všeobecne z�v�zn�ho nariadenia č. 1/2009 z 3. febru�ra 2009 a všeobecne 
z�v�zn�ho nariadenia č. 1/2010 zo dňa 9. marca 2010 o určen� v�šky pr�spevku 

a sp�sobe jeho platby na čiastočn� �hradu n�kladov v škol�ch a školsk�ch zariadeniach

Podľa � 15 ods. 2 p�sm. a) z�kona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave v znen� neskorš�ch predpisov, � 6 ods.1 z�kona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriaden� v znen� neskorš�ch predpisov, � 8 ods. 1 a 2) z�kona č. 596/2003 Z. z. o 
št�tnej spr�ve v školstve a školskej samospr�ve a o zmene a doplnen� niektor�ch z�konov, 
pr�lohy č. 1 ab, položka č. 23, Štat�tu hlavn�ho mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka uznieslo na tomto všeobecne 
z�v�znom nariaden� mestskej časti Bratislava-Petržalka (ďalej len „nariadenie“), ktor�m sa 
men� a dopĺňa nariadenie č. 5/2008 v znen� nariadenia č. 1/2009 o určen� v�šky pr�spevku 
a sp�sobe jeho platby na čiastočn� �hradu n�kladov v škol�ch a školsk�ch zariadeniach.

Čl. 1

Všeobecne z�v�zn� nariadenie č. 5/2008 z 19. augusta 2008 o určen� v�šky pr�spevku 
a sp�sobe jeho platby na čiastočn� �hradu n�kladov v škol�ch a školsk�ch zariadeniach 
mestskej časti Bratislava-Petržalka v znen� VZN č. 1 zo dňa 3. febru�ra 2009 a VZN č. 
1/2010 zo dňa 9. marca 2010 sa men� a dopĺňa takto:

1) V � 5 ods. 4 znie:
„Pr�spevok na n�kup potrav�n na jedno jedlo pre dieťa materskej školy je:
a) desiata 0,27 EUR
b) obed 0,63 EUR
c) olovrant 0,23 EUR.“.

2) V � 5 ods. 5 znie:
„ Pr�spevok na n�kup potrav�n na jedno jedlo pre žiaka z�kladnej školy je:
a) doplnkov� jedlo (desiata) 0,46 EUR
b) obed žiaka vo veku od 6 do 11 rokov 0,90 EUR
c) obed žiaka vo veku od 11 do 15 rokov 0,96 EUR.“.

3) V � 5 ods. 6 znie:
„ Pr�spevok na n�kup potrav�n na jedno jedlo pre vekov� kateg�riu stravn�kov 15-18/19 
ročn�ch žiakov strednej školy:
a) doplnkov� jedlo (desiata) 0,46 EUR
b) obed 1,13 EUR.“.

4) V � 5 sa za odsek 6 vklad� nov� odsek 7, ktor� znie:
„(7) Pr�spevok na n�kup potrav�n na jedno jedlo pre žiaka športovej triedy z�kladnej 
a strednej školy je:
a) obed žiaka vo veku od 6 do 11 rokov 1,13 EUR
b) obed žiaka vo veku od 11 do 15 rokov 1,20 EUR
c) obed žiaka vo veku od 15 do 18/19 rokov 1,33 EUR.“.

5) „Doterajšie odseky 7, 8, 9, 10, 11, 12, sa označuj� ako odseky  8, 9, 10, 11, 12, 13.“.
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Čl. 2

Toto všeobecne z�v�zn� nariadenie nadob�da �činnosť .................... 2011.

Vladim�r B a j a n
starosta


