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REDAKČNÉ  OZNÁMENIE  O OPRAVE  FORMÁLNEJ  CHYBY 
 

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov 
č. 24/2012 z 11. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  
č. 21/2012 zo dňa 26. júna 2012, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu 

dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách 
 
Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Ružinov ku dňu 01. 03. 2013 opravuje formálnu 
chybu (nesprávne číslovanie odsekov § 7 ) Všeobecne záväzného nariadenia č. 24/2012 z 11. 
decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2012 zo dňa 
26. júna 2012, schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – 
Ružinov č. 254/XV/2012 dňa 11. decembra 2012, ktorá nespôsobuje neplatnosť právneho 
úkonu a nemení obsah tohto všeobecne záväzného nariadenia.   
 
V doterajšom texte § 7 vo vyhlásenom VZN č. 24/2012 z 11. decembra 2012 ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN č. 21/2012 zo dňa 26. júna 2012 je číslovanie odsekov a ich znenie  
nasledovné:  
(3) Riaditeľ školy, ktorej je školská jedáleň súčasťou, môže rozhodnúť o znížení alebo 

odpustení príspevku na réžiu za súčasného splnenia nasledovných podmienok: 
a) zákonný zástupca predloží zamietavé rozhodnutie ku žiadosti o príspevok v hmotnej 

núdzi nie staršie ako 3 mesiace podľa osobitného predpisu2), (hraničné pásmo hmotnej 
núdze), 

b) riaditeľ školy predloží odporúčacie stanovisko triedneho učiteľa, 
c) riaditeľ školy predloží odporúčacie stanovisko sociálneho odboru Miestneho úradu 

Mestskej časti Bratislava – Ružinov. 
  
(4) Riaditeľ školy, ktorej je školská jedáleň súčasťou, môže rozhodnúť o odňatí zníženia alebo 

odpustenia príspevku na réžiu. Riaditeľ školy, ktorej je školská jedáleň súčasťou 
informuje o odňatí zníženia alebo odpustenia príspevku na réžiu, sociálny odbor 
Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Ružinov.  
Uhradený príspevok na réžiu sa zákonnému zástupcovi vráti len v prípade, keď školská 
jedáleň  z dôvodov nepredvídateľných okolností nebola v prevádzke. 
 

(3) Cudzí stravníci všetkých vekových kategórií uhrádzajú okrem príspevkov na nákup 
potravín na jedno jedlo aj réžiu vo výške  skutočných režijných nákladov potrebných na 
prípravu jedného jedla. 

 
(5) Zamestnanec materskej školy a základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava – Ružinov uhrádza za jedno jedlo poplatok vo výške príspevku na nákup 
potravín podľa stanoveného finančného pásma a réžiu vo výške skutočných nákladov 
potrebných na prípravu jedného jedla, ktorú určí riaditeľ školy. Úhrada sa realizuje podľa 
§ 152 ods. 3 Zákonníka práce.  

 
(6) Uhradený príspevok na réžiu sa za neodobraté jedlo zákonnému zástupcovi dieťaťa, žiaka 

a cudzím stravníkom nevráti. Uhradený príspevok na réžiu sa zákonnému zástupcovi vráti 
len v prípade, keď školská jedáleň z dôvodov nepredvídaných okolností nebola 
v prevádzke. 



 
Správne číslovanie odsekov § 7 vo vyhlásenom VZN č. 24/2012 z 11. decembra 2012 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 21/2012 z 26. júna 2012 a ich znenie je nasledovné:  
 
(3) Riaditeľ školy, ktorej je školská jedáleň súčasťou, môže rozhodnúť o znížení alebo 

odpustení príspevku na réžiu za súčasného splnenia nasledovných podmienok: 
a) zákonný zástupca predloží zamietavé rozhodnutie ku žiadosti o príspevok v hmotnej 

núdzi nie staršie ako 3 mesiace podľa osobitného predpisu2), (hraničné pásmo hmotnej 
núdze), 

b) riaditeľ školy predloží odporúčacie stanovisko triedneho učiteľa, 
c) riaditeľ školy predloží odporúčacie stanovisko sociálneho odboru Miestneho úradu 

Mestskej časti Bratislava – Ružinov. 
  
(4) Riaditeľ školy, ktorej je školská jedáleň súčasťou, môže rozhodnúť o odňatí zníženia alebo 

odpustenia príspevku na réžiu. Riaditeľ školy, ktorej je školská jedáleň súčasťou 
informuje o odňatí zníženia alebo odpustenia príspevku na réžiu, sociálny odbor 
Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Ružinov.  
Uhradený príspevok na réžiu sa zákonnému zástupcovi vráti len v prípade, keď školská 
jedáleň  z dôvodov nepredvídateľných okolností nebola v prevádzke. 
 

(5) Cudzí stravníci všetkých vekových kategórií uhrádzajú okrem príspevkov na nákup 
potravín na jedno jedlo aj réžiu vo výške  skutočných režijných nákladov potrebných na 
prípravu jedného jedla. 

 
(6) Zamestnanec materskej školy a základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej 

časti Bratislava – Ružinov uhrádza za jedno jedlo poplatok vo výške príspevku na nákup 
potravín podľa stanoveného finančného pásma a réžiu vo výške skutočných nákladov 
potrebných na prípravu jedného jedla, ktorú určí riaditeľ školy. Úhrada sa realizuje podľa 
§ 152 ods. 3 Zákonníka práce.  

 
(7) Uhradený príspevok na réžiu sa za neodobraté jedlo zákonnému zástupcovi dieťaťa, žiaka 

a cudzím stravníkom nevráti. Uhradený príspevok na réžiu sa zákonnému zástupcovi vráti 
len v prípade, keď školská jedáleň z dôvodov nepredvídaných okolností nebola 
v prevádzke.  

 
Táto oprava bude zakomponovaná v úplnom znení Všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2012 
zo dňa 26. júna 2012 tak ako to vyplýva zo zmien a doplnení Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 24/2012 z 11. decembra 2012.  
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