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                                                 Dodatok č. 4 

 Všeobecne záväzného nariadenia 

                                                č. 2/2019 
 

                          

O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKOV OD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ZA POBYT 

DETÍ V MATERSKEJ ŠKOLE, NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV NA 

ŠTÚDIUM V ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLE, NA ČINNOSTI CENTRA 

VOĽNÉHO ČASU, ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ A NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU 

NÁKLADOV A PODMIENOK ÚHRADY V ŠKOLSKÝCH JEDÁLŇACH . 

 

 

 

 

1. Návrh Dodatku č. 4 zverejnený dňa 29. 11. 2022.  
2. Dodatok č. 4 schválený dňa 15. 12. 2022 uznesením č. 271/2022  
3. Dodatok č. 4  zverejnený dňa 11.01. 2023 
4. Dodatok č. 4 zvesený z úradnej tabule dňa: ........ 

 

 



      Mestské zastupiteľstvo v Strážskom podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 140 ods. 10 a § 141 ods. 6 zákona č. 245/2008 
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods.3 a 
ods.6 zákona č. 417/2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v 
pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 
predpisov sa uznieslo na tomto dodatku č.4 k VZN č. 2/2019. 
 

                                                            Článok VI.  

                                                        Školská jedáleň 

V článku VI. Školská jedáleň sa mení pôvodný text nasledovne : 

I. Detský stravník : 

a. stravník materskej školy vo veku 2-6 rokov -    1,90 €  / 2 .pásmo/ - celodenná strava  

b. stravník základnej školy vo veku 6-11 rokov -  1,50 €  / 2.pásmo/ - obed 

c. stravník základnej školy vo veku 11-15 rokov - 1,70 €  /2. pásmo/ - obed 

 

II. Dospelý stravník : 

Náklady na nákup potravín na jedno jedlo pre dospelého stravníka sa určujú:  

a. v MŠ -2,20 €  

b. v ZŠ - 2,20 € 

a dopĺňa sa text nasledovne : 
 
      Zákonný zástupca dieťaťa / aj dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu výchovy 
k stravovacím návykom / prispieva na režijné náklady v školskej jedálni  paušálne sumou  3 
€ mesačne.  Zamestnanec materskej školy uhrádza príspevok na réžiu vo výške skutočných 
nákladov potrebných na prípravu jedného jedla, ktoré určí riaditeľ školy. Úhrada sa realizuje 
podľa   § 152 odsek 3 Zákonníka práce.  
Príspevok na úhradu režijných nákladov sa neuhrádza za dieťa: 
- ktoré sa nestravovalo ani jeden deň v mesiaci 
- ktoré je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo príjem zákonného zástupcu je najviac vo  
výške životného minima / podložené potvrdením ÚPSVaR / 
 
      Príspevok na režijné náklady je určený na nákup materiálno-technického vybavenia 
školskej jedálne vrátane opráv a údržby zariadenia, tiež na výdavky spojené so zabezpečením 
hygieny a kultúry stolovania. 
 
 
 
 
 



Záverečné ustanovenia 

Tento Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2 /2019 bol schválený uznesením 

MsZ v Strážskom č. 271 zo dňa  15.12.2022  a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho 

zverejnenia. 
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