
OBEC Zemné 

Materiál na rokovanie  Obecného zastupiteľstva v Zemnom 

Číslo materiálu:  

K bodu programu číslo 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 1/2019 

o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt 

dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou, 

o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť 

školského klubu detí, 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné 

náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni 

 

Materiál obsahuje: 

1. Návrh na uznesenie a dôvodová správa 

2. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019    

Predkladá: Ing. János Bób Starosta obce 

Zodpovedný za vypracovanie: Ing. Beatrica Dömeová Prednosta úradu 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 01.12.2022 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 01.12.2022 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 01.12.2022 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 11.12.2022 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:  

Pripomienky zasielať:  - písomne na adresu: Obec Zemné, 941 22 Obecný úrad Zemné 268 

                                       -     elektronicky na adresu: beatrica.domeova@zemne.sk 

 

 

 

 

 



Schválené všeobecne záväzné nariadenie obce Zemné 

 
 

Na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Zemnom dňa: 16.12.2022 

Uznesenie OcZ Zemné číslo: 17/161222-Z 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 21.12.2022 

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



OBEC ZEMNÉ 

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 

o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa 

v materskej škole zriadenej obcou,  o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku zákonného zástupcu 

dieťaťa resp. žiaka,  na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady 

a podmienky úhrady v školskej jedálni 

  

Článok 1 

Týmto dodatkom sa nahrádza pôvodné znenie Článku 2 VZN č. 1/2019  -  Výška príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni novým znením z dôvodu, že 

MŠVVaŠ SR vydalo nové finančné pásma určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno 

jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 1.1.2023. 

  

Článok 2 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni: 

Materská škola: 

Za jednu desiatu                                                              0,40 € 

Za jeden obed                                                                  1,00 € 

Za jeden olovrant                                                             0,30 € 

Cena stravy celkom                                                        1,70 € 

Stravník s dotáciou – úhrada rodiča                 *v závislosti od aktuálnej výšky dotácie na stravu 

Stravník s dotáciou – úhrada rodiča pri neodhlásení       1,70 € 

 

Stravník – žiak ZŠ I.stupeň: 

Cena obeda                                                                      1,30 € 

Stravník s dotáciou – úhrada rodiča                 *v závislosti od aktuálnej výšky dotácie na stravu  

Stravník s dotáciou – úhrada rodiča pri neodhlásení       1,30 € 

 

Stravník – žiak ZŠ II.stupeň: 

Cena obeda                                                                      1,50 € 

Stravník s dotáciou – úhrada rodiča                * v závislosti od aktuálnej výšky dotácie na stravu            

Stravník s dotáciou – úhrada rodiča pri neodhlásení       1,50 € 

       

                 



*Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom pre dieťa predškolského veku a  pre 

žiaka základnej školy je možné poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v 

materskej škole a v základnej škole. Právne vzťahy pri poskytovaní dotácií upravuje zákon č. 

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

znení neskorších predpisov. Rozdiel medzi dotáciou a  celkovou hodnotou stravy hradí 

zákonný zástupca dieťaťa. 

 

Dospelé osoby – príspevok na čiastočnú úhradu (nákup potravín) 

Zamestnanci MŠ, ZŠ, ŠJ, iné fyzické osoby                                    2,00 € 

 

Zamestnanci MŠ, ZŠ a ŠJ a iné fyzické osoby uhrádzajú okrem finančného príspevku na nákup 

potravín aj režijné náklady na výrobu jedál. Cena za jedno hlavné jedlo pre dospelého stravníka je   

5,00 €. 

 

Článok 3 

1. Na tomto  Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2019  sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Zemnom dňa 

16.12.2022 uznesením č.17/161222-Z  

 

2. Tento Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 nadobúda účinnosť od 01.01.2023 

 

  

 

                                 
 

            V Zemnom dňa: 21.12.2022  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Ing. János Bób 

starosta obce 

 
 

 


