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Obecné zastupiteľstvo Obce Veľké Dvorníky na základe ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnení  sa uznieslo na tomto  

  

VŠEOBECNE   ZÁVÄZNOM   NARIADENÍ 

( ďalej len „ VZN “ ) 

  

o určení finančného pásma a výšky príspevku za stravovanie v školskej jedálni Materskej 

školy v VJM Veľké Dvorníky.  

  

§1 

Úvodné ustanovenia 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Dvorníky o určení finančného pásma a stanovení 

výšky príspevku za stravovanie sa týka školskej jedálne pri Materskej škole s VJM, ktorej 

zriaďovateľom je obec. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom navštevujúcim 

Materskú školu za čiastočnú úhradu nákladov, ktorú uhrádzajú zákonní zástupcovia detí vo 

výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na 

odporúčané výživové dávky.  

§2 

Určenie finančného pásma a výšky príspevku 

        V súlade so zmocnením MŠ SR, ktoré mu vyplynulo z ustanovení zákona č. 245/2008 Z. 

z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, stanovilo pre výšky 

príspevku na stravovanie 3 finančné pásma. Vychádzajúc z tejto úpravy a po zhodnotení 

podmienok   stravovania v  školskej jedálni pri Materskej škole s VJM, určujeme  3. finančné 

pásmo. Náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a 

príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka sa stanovuje vo výške nákladov na nákup 

potravín takto:  

Strava pre MŠ:  

Desiata       0,38 €  

Obed          0,90 €  

Olovrant     0,26 €                                                                                  

____________________________________________ Spolu         1,54 €  

Príspevok zákonného zástupcu za dieťa: 1,54 €  

  

 



§3 

Forma úhrady nákladov 

Náklady na nákup potravín uhradia rodičia vždy dopredu to jest do posledného dňa 

predchádzajúceho mesiaca a to v hotovosti do pokladne školskej jedálne. V prípade 

neuhradenia stravného stravníkom nebude poskytované stravovanie. Ak vznikne preplatok z 

dôvodu neúčasti stravníka v škole tento bude zohľadnený pri platbe v nasledujúcom mesiaci.  

§ 4 

Záverečné ustanovenia 

1.  Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 27.05.2019 

2. Toto VZN  prijalo OZ v obci Veľké Dvorníky dňa: 18.06.2019 uznesením 4/2019 –Pl C/4 

3. VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 19.06.2019 

4. VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa:  11.07.2019 

5. VZN nadobúda účinnosť dňa:  01.09.2019 

  

  

 

                                                    PhDr. Ján Ürögi 

                                                                              starosta obce Veľké Dvorníky 

 

 

 


