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Všeobecne záväzné nariadenie  

č. 7/2022,  

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 

o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu 

výdavkov v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni. 

  

   

Obec Nedožery-Brezany v zmysle § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 

Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 28 ods. 5, § 114 ods. 6,  a § 

140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a na základe zákona č. 375/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov prijíma Všeobecne záväzné nariadenie č. 

7/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o určení príspevkov 

od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej 

škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni (ďalej ako „VZN“): 

  

 

Článok I. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nedožery-Brezany č. 1/2021 o určení príspevkov od 

zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej 

škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1. § 4 odsek 1. sa mení a znie nasledovne: 
 
1. Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou (ďalej ŠJ ZŠ s MŠ) má určený 

finančný príspevok na stravovanie v súlade so 4. finančným pásmom vydaným MŠVVaŠ 
SR na prípravu jedál.  
 

2. V § 4 sa mení Tabuľka 2 a znie nasledovne: 
 
Tabuľka 2: Príspevok v ŠJ ZŠ s MŠ na jedno jedlo 

Kategória 
stravníkov 

Desiata Obed Olovrant 
Cena 

nákupu 
potravín 

Dotácia na 
podporu 

stravovacích 
návykov 

Preddavok 
zákonného 
zástupcu  

(v €) (v €) (v €) (v €) (v €) (v €) 

Dieťa MŠ 2 – 6 rokov 0,55 1,30 0,45 2,30 x 2,30 

Žiak 1. stupňa ZŠ x 1,90 x 1,90 x 1,90 

Žiak 2. stupňa ZŠ x 2,10 x 2,10 x 2,10 

 

3. V § 4 vypúšťa odsek 9.  
4. V § 6 sa mení Tabuľka 4 a znie nasledovne: 
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Tabuľka 4: Cena stravného lístka v ŠJ pre dospelého stravníka 

 Cena 
stravného 

lístka 

Z toho 

Stravný limit réžie 

ŠJ ZŠ s MŠ 4,00 Eur 2,60 Eur 1,40 Eur 

 

 

Článok II. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zverejnenie návrhu VZN: 

 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 22.11.2022. 

Zverejnený na webovom sídle obce dňa 22.11.2022. 

Zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa 22.11.2022. 

Zvesené z úradnej tabule obce dňa 08.12.2022. 

 

2. Pripomienkovanie VZN: 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do 02.12.2022 (vrátane). 

 

3. Schválenie VZN: 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Nedožeroch-Brezanoch, dňa 13.12.2022 pod č.: 

7/2022.  

 

4. Vyhlásenie VZN: 

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 14.12.2022. 

VZN zverejnené na webovom sídle obce dňa 14.12.2022. 

VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce 14.12.2022. 

VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa 29.12.2022. 

 

VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023 

 

 

 

 

 Ing. Jaroslav Pekár, PhD.  

           starosta obce  

 


