
    MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-LAMAČ 
Malokarpatské nám. 9, 841 03 Bratislava 

  

 
 

 
Všeobecne záväzné nariadenie  

mestskej časti Bratislava-Lamač 
 

číslo 1/2023  
 

zo dňa 25.01.2023 
 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 zo dňa 08.08.2019 
ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materských 

školách, v školských kluboch detí a zariadeniach školského stravovania, ktoré sú 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Lamač v znení všeobecne 
záväzného nariadenia č. 4/2020 zo dňa 08.12.2020, v znení všeobecne záväzného 

nariadenia mestskej časti Bratislava-Lamač číslo 2/2021 zo dňa 17.06.2021  
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač  podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 
377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, 
v zmysle § 28 ods. 5, 6, 7, § 114 ods. 6, 7 a § 140 ods. 10, 12, 13 zákona č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a  doplnení niektorých zákonov, 
§ 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe zákona č. 544/2010 
Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 
 

Čl. I 
 

1. V § 2 ods. 1 sa vypúšťa text: „vo výške 25,- EUR pre jedno nezaopatrené dieťa“ 
a nahrádza sa a dopĺňa textom: „vo výške 50,- EUR pre jedno nezaopatrené dieťa, vo 
výške 35,- EUR pre druhé dieťa a vo výške 25,- EUR pre tretie a každé ďalšie dieťa.“  

 
2. V § 2 sa za ods. 1 vkladá nové znenie ods. 2: „Zníženie príspevku podľa 

predchádzajúceho odseku sa neuplatní na dieťa, ktorého súrodenec navštevuje materskú 
školu a plní povinné predprimárne vzdelávanie.“ 

 
3. V § 2 sa doterajší ods. 2 označuje ako ods. 3 a nasledovné odseky sa primerane 

prečíslujú.  
 

Čl. II 
 

1. V § 3 ods. 1 sa vypúšťa text: „na jedného žiaka vo výške 25,- EUR“ a nahrádza sa textom: 
„na jedného žiaka vo výške 35,- EUR“. 

 
Čl. III 

 
1. V § 4 ods. 2 sa vypúšťa text: „sú v 2. pásme“ a nahrádza sa textom: „sú v 3. pásme.“ 
 
2. V § 4 ods. 3 sa v tabuľke vypúšťa text: „2. pásmo“ a nahrádza sa textom: „3. pásmo.“ 

a menia sa príslušné sumy. 
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Subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BA-Lamač 

Materská škola Desiata Obed Olovrant Spolu Výška úhrady 

(stravníci od  2  - 6 
rokov, 3. pásmo) 

0,50 

 

1,20 

 

0,40 

 

2,10 2,10 

Základná škola  Obed   Výška úhrady 

(stravníci od 6 - 11 
rokov, 3. pásmo) 

 1,70   1,70 1,70 

Základná škola  Obed   Výška úhrady 

(stravníci od 11 –  
15 rokov, 3. pásmo) 

  1,90 

 

 1,90 1,90 

 

 
3. V § 4 ods. 4 sa v tabuľke vypúšťa text: „2. pásmo“ a nahrádza sa textom: „3. pásmo.“ 

a menia sa príslušné sumy. 
 

 
Cudzí stravníci 

Materská škola Desiata Obed Olovrant Spolu  Výška úhrady 
(stravníci od  2  - 6 
rokov, 3. pásmo) 

0,50 1,20 0,40 2,10  2,10 

Základná škola  Obed    Výška úhrady 
(stravníci od 6 - 11 
rokov, 3. pásmo) 

 1,70 
 

  1,70  1,70 
 

Základná škola  Obed    Výška úhrady 
(stravníci od 11 - 15 
rokov, 3. pásmo) 

 1,90 
 

 1,90  1,90 
 

Dospelí stravníci  Obed     
(veková kategória 
15-18/19 rokov, 3. 
pásmo) 

 2,40  2,40  2,40 

 
4. V § 5 ods. 6 sa vypúšťa doterajšie znenie a nahrádza sa novým znením: „Príspevok na 

čiastočnú úhradu nákladov sa neuhrádza, ak zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka o to 
písomne požiada zriaďovateľa a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc 
v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.1“ 

 
5. V § 5 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa text: „vo výške 5,- EUR paušálne za kalendárny mesiac“ 

a nahrádza sa textom: „vo výške 10,- EUR paušálne za kalendárny mesiac“. 
 
6. V § 5 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa text: „vo výške 10,- EUR paušálne za kalendárny mesiac“ 

a nahrádza sa textom: „vo výške 15,- EUR paušálne za kalendárny mesiac“. 
 
7. V § 5 ods. 3 sa vypúšťa doterajšie znenie a nahrádza sa novým znením: „Príspevok na 

úhradu režijných nákladov sa neuhrádza, ak zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka o to 
písomne požiada zriaďovateľa a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc 
v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.2“ 

                                                      
1 Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení 
neskorších predpisov 
2 Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení 
neskorších predpisov 
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8. V § 5 ods. 4 sa vypúšťa text: „vo výške 1,33 EUR/stravná jednotka“ a nahrádza sa textom: 

„vo výške 2,40 EUR/stravná jednotka“. 
 
9. V § 5 ods. 5 sa vypúšťa text: „sa stanovuje na 2,60 EUR“ a nahrádza sa textom: „sa 

stanovuje na 4,20 EUR“. 
 
10. V § 5 ods. 6 sa v tabuľke menia príslušné sumy. 
 

Cudzí stravníci 
Materská škola Desiata Obed Olovrant Spolu  Výška úhrady 

(stravníci od  2  - 6 
rokov) 

0,20 1,80 
 

0,20 2,20  2,20 
 

Základná škola  Obed    Výška úhrady 
(stravníci od 6 - 11 
rokov) 

 1,80  1,80  1,80 

Základná škola  Obed    Výška úhrady 
(stravníci od 11 - 15 
rokov) 

 1,80 
 

  1,80  1,80 
 

Dospelí stravníci  Obed    Výška úhrady 
  1,80  1,80  1,80 

 
11. V § 5 sa dopĺňa ods. 9.: „Ak školská jedáleň nebola v prevádzke z dôvodu rozhodnutia 

príslušného štátneho orgánu, zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza pomernú 
časť mesačného paušálneho príspevku na režijné náklady v závislosti od počtu dní 
prerušenia prevádzky v danom kalendárnom mesiaci.“ 

 
Čl. IV 

 
Starosta mestskej časti Bratislava-Lamač sa splnomocňuje, aby vyhlásil úplné znenie 
všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2019 ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v materských školách, v školských kluboch detí a zariadeniach školského 
stravovania, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Lamač 
schváleného uznesením č. 84/2019/VIII zo dňa 08.08.2019 v znení všeobecne záväzného 
nariadenia č. 4/2020 zo dňa 08.12.2020 schváleného uznesením č. 99/2020/VIII, v znení 
všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021 zo dňa 17.06.2021 schváleného uznesením 
č. 37/2021/VIII, v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2023 zo dňa 25.01.2023 
schváleného uznesením č. 6/2023/IX. 
 

Čl. V 
Účinnosť 

 
Toto nariadenie bolo schválené miestnym zastupiteľstvom mestskej časti uznesením 
č. 6/2023/IX zo dňa 25.01.2023 a nadobúda účinnosť dňa 01.03.2023.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Igor Polakovič v. r. 
starosta 
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Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. ...../2023 MČ Bratislava-Lamač bol 
na úradnú tabuľu vyvesený: 10.01.2023 
z úradnej tabule zvesený: 25.01.2023 
 

 
 
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 MČ Bratislava-Lamač bolo 
na úradnú tabuľu vyvesené: 27.01.2023 
z úradnej tabule zvesené: 10.02.2023 
 

 


