
Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Jarovce 
 
 

Redakčné oznámenie 
o oprave chyby vo VZN č. 3/2012 schválené Miestnym zastupiteľstvom  

dňa 26.6.2012 
 
Vo VZN č. 3/2012, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a  
školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava- Jarovce, 
schválené miestnym zastupiteľstvom dňa 26.6.2012 v Čl.4 v bode 3) a 4), boli pisárskou 
chybou nesprávne uvedené výšky príspevkov:  
3) Výška príspevku na jedno dieťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín 
v zariadeniach školského stravovania je uvedené v tabuľke podľa vekových kategórií pre 
jednotlivé školy a školské zariadenia (3. pásmo) nasledovne: 
 

MŠ denné Desiata Obed Olovrant Spolu Úhrada 

(stravníci od  2  - 6 rokov) 0,27 € 0,63 € 0,23 € 1,13  €   
 

1,19  €  
      

Základná škola   Obed   Úhrada 

  (stravníci I. stupeň)       
       

0,96 €     1,01 € 
      

Základná škola   Obed   Úhrada 

(stravníci II. stupeň)   1,03 €     
 

1,09 € 
 

4) Celková výška stravného pre zamestnancov je 1,13 €. Celková výška stravného pre 
cudzích stravníkov je 2,32 € - z čoho stravný limit je 1,13 € a náklady na réžiu 1,19 €. 
Zriaďovateľ školy môže zvýšiť minimálnu výšku réžie na základe reálnych nákladov 
na činnosť školskej jedálne. Úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce. 

  
Nakoľko sa jedná o chybu zrejmú, ktorá nastala v písaní  vydávam redakčnú opravu VZN č. 
3/2012 takto: 
 
3) Výška príspevku na jedno dieťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín 
v zariadeniach školského stravovania je uvedené v tabuľke podľa vekových kategórií pre 
jednotlivé školy a školské zariadenia (3. pásmo) nasledovne: 
 

MŠ denné Desiata Obed Olovrant Spolu Úhrada 

(stravníci od  2  - 6 rokov) 0,28 € 0,68 € 0,23 € 1,19  €   
 

1,19  €  
      

Základná škola   Obed   Úhrada 

  (stravníci I. stupeň)       
       

1,01 €     1,01 € 
      



Základná škola   Obed   Úhrada 

(stravníci II. stupeň)   1,09 €     
 

1,09 € 
 
 

4) Celková výška stravného pre zamestnancov je 1,19 €. Celková výška stravného pre 
cudzích stravníkov je 2,43 € - z čoho stravný limit je 1,19 € a náklady na réžiu 1,24 €. 
Zriaďovateľ školy môže zvýšiť minimálnu výšku réžie na základe reálnych nákladov 
na činnosť školskej jedálne. Úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce. 

 

 

 

 

 
 
 
V Bratislave dňa: 8.10.2012                                                                                                                              
 
                                     
 
 

                                                                            
Ing. Pavel Škodler 

                                                                                            starosta  
 
 


