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

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, príspevku na režijné 
náklady a podmienky ich úhrady v škole a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce Snežnica 
 

Obecné zastupiteľstvo v Snežnici podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) 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,  § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o 
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej aj ako iba „zákon“), 

 vydáva 

dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Snežnica č. 1/2019 /ďalej len VZN/ o určení 
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, príspevku na režijné náklady a podmienky ich 
úhrady v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Snežnica 

Tento dodatok mení VZN v článku 5: 

- v odseku 1. sa za posledné slovo vkladá „vo výške 0,05 € na jedno jedlo“ 
 

- odsek 3. sa mení na „Zákonný zástupca dieťaťa (materskej školy, ďalej len „MŠ“) alebo 
žiaka (základnej školy ďalej len „ZŠ“) uhrádza príspevok vo výške nákladov na nákup 
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové 
dávky vydané MŠVVaŠ SR a výšku príspevku na režijné náklady.“                                     
Tabuľka sa vypúšťa. 
 

- odsek 4. sa mení na „Náklady na nákup potravín a príspevok na režijné náklady v plnej 
výške neuhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, ktorý má od 01.09.2021 nárok 
na dotáciu na podporu výchovu k stravovacím návykom podľa zákona č. 544/510 Z.z. 
o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR. V tomto prípade, pokiaľ výška dotácie na jedno 
jedlo nepokrýva plnú výšku nákladov na jedno jedlo, uhrádza zákonný zástupca 
rozdiel týchto nákladov.“ 
 

- odsek 6. sa vypúšťa 
 

- odsek 7. sa mení na odsek 6. a znie „Cena jedla pre iné fyzické osoby zahŕňa výšku 
finančného príspevku podľa zvoleného finančného pásma a režijné náklady vo výške 1,60 €. 

Záverečné ustanovenia: 

1. Obecné zastupiteľstvo sa uznieslo na vydaní tohto dodatku k VZN na svojom zasadnutí dňa 
13.08.2021, uznesením č. 144/2021 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 01.09.2021. 

    

 MVDr. Milan Hlavatý 
        starosta obce  
 
 
 


