
4)  § 3 ods.3  Vyhlášky Ministerstva školstva SR  č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania 

Návrh    D o d a t  k u         č.   9/2019 

 

k VZN č. 1/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vinohradoch nad Váhom v zmysle §6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, §6 ods.24 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto dodatku k VZN č. 

1/2008 o určení výšky finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín 

podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s platnými finančnými pásmami.  

 

 Čl.3  sa mení nasledovne: 

 

1. Výška príspevku na nákup potravín je určená podľa vekových kategórií stravníkov 

nasledovne: 

 

a) Školská jedáleň pri materskej škole zabezpečuje výrobu jedál v V. finančnom pásme  

   

- desiata, obed, olovrant        1,34 € 

- desiata          0,32 € 

- obed          0,76 € 

- olovrant          0,26 € 

 

b) Školská jedáleň pri základnej škole zabezpečuje výrobu jedál v IV. finančnom pásme: 

- obed žiaci I. stupňa (stravníci od 6 – 11 rokov)     1,09 € 

- obed žiaci II. stupňa (stravníci od 11 – 15 rokov)     1,16 € 

 

2. Výška príspevku na nákup potravín dospelých stravníkov je stanovená v súlade s osobitným 

predpisom4 nasledovne: 

 

a) Stravujúci sa v zariadeniach školského stravovania pri materskej škole   1,33 € 

b) Stravujúci sa v zariadeniach školského stravovania pri základnej  škole   1,26 € 

 

3. Finančné pásmo je zhodné pre všetky kategórie stravníkov v príslušnom zariadení školského 

stravovania. 

 

Bod 5 sa mení nasledovne:   

  slová „v 3.finančnom pásme“ sa nahrádzajú slovami „v IV. finančnom pásme“ 

 

 

 
 

 

Vinohrady nad Váhom  02.01.2019     Ing. Eva Hanusová 

             starostka obce 

Vyvesené:             02.01.2019 

Nadobudnutie účinnosti:     01.02.2019 


