
Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava-Dúbravka

č. 6/2012
zo dňa 18. 9. 2012

ktorým sa mení  a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka č. 2/2012 zo dňa 6.3.2012 o určení výšky príspevku 
a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka podľa § 15 ods. 2 písm. a) 
zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 
neskorších predpisov, § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, podľa §§ 28, 114 a 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, podľa 6 ods. 24 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, čl. V ods. 
1, ods. 11, ods. 19 zákona č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. 
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 
nariadení: 

Čl. I

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 zo dňa 6.3.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe 
jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach sa mení 
a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 1 prvá veta znie:

      „Mesačný  príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole uhrádza zákonný zástupca najviac 
vo výške 18% životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa.2)“ 

2.   V § 4 ods. 1 prvá veta znie:

      „Mesačný  príspevok za pobyt dieťaťa v školskom klube detí uhrádza zákonný zástupca 
najviac vo výške 18% životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa.2)“ 
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²) § 2 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších 
predpisov

3.   V § 5 ods. 7 znie:

      „Stravníci vo veku od 3 do 15 rokov uhrádzajú okrem príspevku na nákup potravín na 
jedno jedlo aj režijné náklady na jedno jedlo vo výške 25% z príspevku na nákup potravín 
na jedno jedlo.“

Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2012.

                                                                                                  Ing. Ján Sandtner, v. r.                                                                                                                            
                                                                                 starosta


