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Všeobecne záväzné nariadenie  
mestskej časti Bratislava – Lamač 

 
číslo 2/2021  

 
zo dňa 17.06.2021 

 
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 

 
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 § 4 ods. 3 sa v tabuľke vypúšťa stĺpec dotácia a menia sa sumy v stĺpci výška 
úhrady. 

Subjekty 
v zriaďovateľskej 

pôsobnosti MČ BA 
- Lamač 

Desiata Obed Olovrant Spolu Výška úhrady 

Materská škola      

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

0,36 

 

0,85 

 

0,24 

 

1,45 1,45 

Základná škola  Obed   Výška úhrady 

(stravníci od 6 - 11 
rokov, 2. pásmo) 

 1,15   1,15 1,15 

Základná škola  Obed   Výška úhrady 

(stravníci od 11 –  
15 rokov, 2. pásmo) 

  1,23 

 

 1,23 1,23 

 



 

 2

 
2. V § 4 sa doterajšie znenie ods. 6 vypúšťa a nahrádza sa znením: „Mestská časť môže 

rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku v prípadoch stanovených zákonom.1 
To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa osobitného 
predpisu.2“ 
 

3. V § 4 sa doterajšie ods. 7, 8, 9 vypúšťajú. 
 

4. V § 4 sa doterajší ods. 10 označuje ako ods. 7. 
 

Čl. II 
 
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. 99/2020/VIII zo dňa 08.12.2020 v znení všeobecne záväzného 
nariadenia č. 4/2020 zo dňa 08.12.2020 schváleného uznesením č. 99/2020/VIII. 
 

Čl. III 
Účinnosť 

 
Toto nariadenie bolo schválené miestnym zastupiteľstvom mestskej časti uznesením č. 
37/2021/VIII zo dňa 17.06.2021 a nadobúda účinnosť dňa 01.09.2021.  
 
 
 
 
 
 
         Ing. Lukáš Baňacký v. r. 
                             s t a r o s t a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 MČ Bratislava - Lamač bolo 
na úradnú tabuľu vyvesené: 28.06.2021 
z úradnej tabule zvesené: 12.07.2021 
 

 Návrh VZN na úradnú tabuľu vyvesený: 02.06.2021 

                                                   
1 § 140 ods. 12 zákona č. 245/2008 Z. z.  
2 § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. 


