
Návrh 

Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2015 o výške 

mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov 

za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku 

zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského 

klubu detí, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

a podmienky úhrady v školskej jedálni. 

 

Obec Dolná Tižina v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

vydáva 

tento dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2015 o výške mesačného príspevku 

zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške 

mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského 

klubu detí, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 

v školskej jedálni. 

 

§1 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na 

čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku 

zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni sa 

mení a dopĺňa takto: 

§4 sa ruší a nahrádza sa novým znením: 

Výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky 

úhrady v školskej jedálni 

(1) Školská jedáleň poskytuje deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza 

zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa Finančného pásma na 

nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov . Prílohou k tomuto 

Dodatku sú Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov s účinnosťou od 01.09.2019. 

(2) Obec Dolná Tižina určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku 

príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v súlade 

s ustanoveniami § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a v súlade s §4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách 

v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.  

(3) Zriaďovateľ určuje prispievať na úhradu režijných nákladov, ktoré vznikli pri 

poskytovaní stravovania deťom a žiakom v sume 0,40 €/ jedlo a cudzím stravníkom 

v sume 0,50 €/ jedlo. 



Hodnota stravného pozostáva z finančného limitu na nákup potravín v 3. finančnom 

pásme a režijných nákladov a jeho výška je nasledovná: 

 

a) Dieťa v MŠ s celodennou stravou (desiata + obed + olovrant).................1,94 € 

(finančný limit 1,54€ + réžia 0,40€) 

 

b) Dieťa v MŠ poldenná strava (desiata + obed).........................................1,68 €  

      (finančný limit 1,28€ + réžia 0,40€) 

 

c) Žiak 1. stupeň ZŠ (obed)..........................................................................1,61 € 

      (finančný limit 1,21€ + réžia 0,40€) 

 

d) Žiak 2. stupeň ZŠ (obed)..........................................................................1,70 € 

      (finančný limit 1,30 € + réžia 0,40€) 

 

(4) Cudzí stravníci...............................................................................................3,91 € 

      (finančný limit 1,41€ + réžia 2,50€) 

 

(5) Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady 

uhrádza zákonný zástupca a cudzí stravníci do 15. dňa v mesiaci za predchádzajúci 

mesiac. 

(6) V súlade s §142a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov zriaďovateľ je povinný znížiť úhradu zákonného zástupcu dieťaťa 

o dotáciu poskytnutú podľa §4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 

 

§2 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

(1) Návrh tohto VZN bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle Obce 

Dolná Tižina dňa  ....................   

(2) Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Tižina schválilo toto VZN dňa ............................. 

(3) Toto VZN nadobudlo platnosť dňa ...................................... 

(4) Toto VZN nadobúda účinnosť dňa .......................... 

 

V Dolnej Tižine, dňa ......................... 

         

                 Ing. Ľubica Ďuricová 

                                             starostka obce 

 



Pripomienkové konanie k Návrhu Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2015 

Dňom vyvesenia návrhu Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2015 začína plynúť desaťdňová lehota, počas 

ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k Návrhu nariadenia: 

-  v písomnej forme na adresu obecného úradu: Obec Dolná Tižina, Dolná Tižina 333, 

013 04 Dolná Tižina, 

- elektronicky na e-mailovú adresu obec@obecdolnatizina.sk, 

- ústne do zápisnice na obecnom úrade. 

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text nariadenia alebo určiť úpravu textu, 

a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť 

zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ prihliadať, a to najmä vtedy, 

ak nie sú zdôvodnené. 

 

V Dolnej Tižine, dňa ......................... 

         

                 Ing. Ľubica Ďuricová 

                                             starostka obce 
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