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Všeobecne záväzné nariadenie 
 mestskej časti Bratislava – Lamač 

 
číslo 4/2021  

 
zo dňa 17.06.2021 

 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie  č. 6/2013 zo dňa 20.06.2013          
ktorým sa zrušuje a zriaďuje školská jedáleň v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava - Lamač 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač podľa § 7 ods. 2 písm. g) a § 15 
ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, na základe § 6 ods. 2 písm. e) zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zmysle 
§ 21 ods. 13 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 
 
 

Čl. I 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Lamač č. 6/2013 ktorým sa zrušuje  
a zriaďuje školská jedáleň v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Lamač zo 
dňa 20.06.2013 sa mení a dopĺňa takto: 
 
 

1. Doterajší § 5 sa označuje ako § 6 
 

2. Za § 4 sa vkladá § 5, ktorý znie: 
 

(1) „Mestská časť dňom 01.09.2021 zriaďuje Školskú jedáleň, Milana Šimečku 4, 
Bratislava,1 ktorá bude organizačným útvarom miestneho úradu mestskej časti. 
 

(2) Na základe žiadosti mestskej časti2 bolo dňa 27.04.2021 Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydané rozhodnutie č. 2021/7547:7-
A2130, ktorým zaraďuje do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky 
Školskú jedáleň, Milana Šimečku 4, Bratislava, s termínom začatia činnosti od 
01.09.2021. 

 

                                                   
1 § 16 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 
2 § 16 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 



 

 2

(3) Mestská časť ako zriaďovateľ vydá zriaďovaciu listinu.3 
 

3. § 6 sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie: 
 

(2) Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 bolo schválené miestnym zastupiteľstvom 
mestskej časti uznesením č. 39/2021/VIII zo dňa 17.06.2021 a nadobúda účinnosť dňa 
01.09.2021. 

 
 

Čl. II 
 
 
Starosta mestskej časti Bratislava – Lamač sa splnomocňuje, aby vyhlásil úplné znenie 
všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2013 ktorým sa zrušuje  a zriaďuje školská jedáleň 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Lamač schváleného uznesením č. 
90/2013/VI zo dňa 20.06.2013. 
 
 

Čl. III 
Účinnosť 

 
 

Toto nariadenie bolo schválené miestnym zastupiteľstvom mestskej časti uznesením č. 
39/2021/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. 4/2021 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 

                                                   
3 § 16 ods. 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 


