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DODATKU č. 1 
k 

Všeobecne záväznému nariadeniu  
k výške finančných nákladov na nákup potravín pre školské stravovanie a 

poplatku zákonného zástupcu dieťaťa materskej školy na čiastočnú 
úhradu výdavkov materskej školy 

č. 2/2015 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 2/2015 vyvesený dňa:  2/9/2019   
Návrh Dodatku č. 2 VZN  č. 2/2015 zvesený dňa:     17/9/2019       
Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2015 schválený dňa:         17/9/2019 
Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2015 vyhlásený dňa:     
Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2015 nadobúda účinnosť dňa:  2/10/2019 
VZN č. 2/2019 nadobúda účinnosť dňa:     

 



Obecné zastupiteľstvo Obce Sedliská v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 28, 114 a 140 zák. č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva tento 
 
 

DODATOK č. 1 
k 

Všeobecne záväznému nariadeniu 
Obce Sedliská 

 
k výške finančných nákladov na nákup potravín pre školské stravovanie a poplatku zákonného zástupcu  

dieťaťa materskej školy na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy 
č. 2/2015 

 
I. 

 
 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sedliská k výške finančných nákladov na nákup potravín pre školské 
stravovanie a poplatku zákonného zástupcu žiaka základnej školy alebo dieťaťa materskej školy na   čiastočnú   úhradu  
výdavkov   základnej školy alebo materskej   školy č. 2/2015 zo  dňa   14/3/2015 sa mení a dopĺňa takto: 
 

Čl. 2 Finančné náklady na nákup potravín 
sa mení v bode 1 a znie takto: 
a) deti v materskej škole:  1,37 € (desiata 0,34 €, obed 0,80 €, olovarnt 0,23 €) – 1. finančné pásmo 
b) žiaci základnej školy: 1,08 € 
c) dospelí stravníci: 1,26 €  
 

Čl. 3 Príspevok zákonného zástupcu na stravovanie 
sa mení a znie takto: 

I. 
Zákonný zástupca žiaka základnej školy alebo dieťaťa materskej školy v zmysle § 140 ods. 10 zák.č. 245/2008 

Z.z. o výchove a vzdelávaní uhrádza výšku finančného príspevku  na stravovanie vo výške finančných nákladov na nákup 
potravín podľa vekových kategórií, bez úhrady režijných nákladov, výdaj jedál a nápojov a to v sume: 

a) zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole:  1,37 € 
b) zákonný zástupca žiaka základnej školy:  1,08 € 

 
II. 

 Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia Obce Sedliská k výške finančných nákladov na nákup 
potravín pre školské stravovanie a poplatku zákonného zástupcu žiaka základnej školy alebo dieťaťa materskej školy na 
čiastočnú úhradu výdavkov základnej školy alebo materskej školy č. 2/2015 zo dňa 14/3/2015 zostávajú nezmenené. 
 

III. 
 Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu podľa ods.1 a 2 tohto VZN sa znižuje o sumu dotácie vo 
výške 1,20 € poskytnutej podľa zákona č.544/2010 Zz o dotáciach v znení neskorších zmien a podľa zákona č.599/2003 
Zz o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších zmien. 

 
IV. 

 Na tomto Dodatku č.1/2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Sedliská č. 2/2015 k výške finančných 
nákladov na nákup potravín pre školské stravovanie a poplatku zákonného zástupcu žiaka základnej školy  alebo dieťaťa 
materskej školy na čiastočnú úhradu výdavkov základnej alebo materskej školy sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce 
Sedliská na zasadnutí konanom dňa 17/9/2019  uznesením č.  ......... /2019. 
 
Sedliská, dňa ………………………….. 
 
 
 
                                                                                                                          Mgr. Matej Sabol                                           
                                                                                                                             starosta obce        


