
Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 6/2021  

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves č. 5/2021 zo dňa 28.6.2021 o výške 

príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov (o 

príspevkoch) v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves sa podľa 

§ 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 

v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, v zmysle § 140 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle § 4 ods. 3 a 

6 zákona 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a 

rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „MPSVaR“) sa uznieslo 

na tomto všeobecne záväznom nariadení: 
 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

 

Týmto  všeobecne záväzným  nariadením mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. 

5/2021 zo dňa 28.6.2021 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov 

(o príspevkoch) v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves takto: 

 

1. V článku 2 odsek 4 v tabuľke, sa v poslednom stĺpci „režijné náklady v €“  sa suma „5“ mení na 

„7,50“. 

2. V článku 4 odsek 1 písm. a) sa slovné spojenie „5 eur“ mení  na „7,50 eur“. 

3. V článku 4 odsek 1 písm. b) sa slovné spojenie „5 eur“ mení  na „7,50 eur“. 
 

Čl. 2 

Účinnosť 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves uznesením UMZ č. 88/11/2021 zo dňa 10.novembra 2021 

2. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov bol návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia zverejnený na 

úradnej tabuli a na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves od 

25.10.2021 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mestskej 

časti Bratislava-Devínska Nová Ves dňa 19.11.2021 a účinnosť nadobúda dňa 01.01.2022  

 
V Bratislave, dňa 18.11.2021 

 

 

 

 

                   Dárius Krajčír 

starosta mestskej časti 

           Bratislava-Devínska Nová Ves 



                                                                                     
 

 


