
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 zo dňa  27. septembra 2011, ktorým sa mení 
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2008 
z 19. augusta  2008  v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2009 z 3. februára 
2009, všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2010 zo dňa 9. marca 2010 a všeobecne 
záväzného nariadenia č. 2/2011 zo dňa 22. marca 2011 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 (ďalej len „nariadenie“), ktorým sa 
mení a dopĺňa nariadenie č. 5/2008 v znení nariadení č. 1/2009, 1/2010 a 2/2011 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 
mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 1 zo dňa 3. februára 2009, VZN č. 1/2010 
zo dňa 9. marca 2010 a VZN č. 2/2011  zo dňa 22. marca 2011sa mení a dopĺňa takto: 
 
1) „V § 5 sa vypúšťa odsek 3.“. 
 
2) „V § 5 doterajšie odseky 4, 5, 6, 7 sa označujú ako odseky 3, 4, 5, 6.“. 

 
3) V § 5 ods. 3 znie: 

„Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa materskej školy je: 
a) desiata   0,28 € 
b) obed   0,68 € 
c) olovrant 0,23 €  

spolu   1,19 €.“. 
 
2) V § 5 ods. 4 znie: 

„ Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre žiaka základnej školy je: 
a) doplnkové jedlo (desiata) 0,46 € 
b) obed žiaka vo veku od 6 do 11 rokov 0,95 € 
c) obed žiaka vo veku od 11 do 15 rokov 1,01 €.“. 

 
3) V § 5 ods. 5 znie: 

„ Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre vekovú kategóriu stravníkov 15-18/19 
ročných žiakov strednej školy: 
a) doplnkové jedlo (desiata) 0,46 € 
b) obed 1,19 €.“. 

 
4) V § 5 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie: 



„Príspevok na nákup potravín pre diétne stravovanie na jedno jedlo pre dieťa materskej 
školy: 
a) desiata   0,38 € 
b) obed   0,91 € 
c) olovrant 0,31 € 

spolu   1,60 €.“. 
 

5) V § 5 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie: 
„Príspevok na nákup potravín pre diétne stravovanie na jedno jedlo pre žiaka základnej 
školy: 
a) doplnkové jedlo (desiata) 0,46 € 
b) obed žiaka vo veku od 6 do 11 rokov 1,39 € 
c) obed žiaka vo veku od 11 do 15 rokov 1,46 € 
d) obed žiaka vo veku od.15 do 18/19 rokov 1,60 €.“. 

 
6) V § 5 doterajšie odseky 8, 9, 10, 11, 12, 13, sa označujú ako odseky  9, 10, 11, 12, 13, 14.“. 
 
7)  V § 5 ods. 13 znie: 

„Diétne stravovanie detí a žiakov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára 
zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie môžu zabezpečovať školské jedálne pri 
materských školách a školské jedálne pri základných školách s uvedením spôsobu 
manipulácie  a vydávania jedál pri dodržaní hygienického režimu.“. 

 
8) „V § 5 sa vypúšťa odsek 14.“. 
 

 
Čl. II 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 12. októbra 2011. 
 
 

 
 
 

Vladimír B a j a n, v. r. 
starosta 

 


