
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Sekule dňa: 29.07.2022 

 

N á v r h 
Obecné zastupiteľstvo obce Sekule.  na základe ust. §6 ods.1 a ust. § 11 ods.4 písm. g)  zákona 

SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe 

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

a doplnení niektorých zákonov    v y d á v a      pre  obec  Sekule  tento  

 

Dodatok č. 1  

k   VŠEOBECNE    ZÁVÄZNÉMU    NARIADENIU 

 
č. 3/2021 

 

o  výške  pr í spevku  zákonného zás tupcu d ieťaťa/ž iaka  na  

č iastočnú úhradu nákladov  a  určen ie  podmienok úhrady  

v  ško l ske j  jedálni  

 
Týmto dodatkom sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Sekule č. 3/2021 mení 

nasledovne:  

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

2. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom, alebo žiakom, zamestnancom škôl a školských 

zariadení a iným fyzickým osobám (§140  zák. č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov 

)  za čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 

stravníkov v súlade s odporúčanými uvedenými finančnými pásmami (odporúčané výživové 

dávky ) s 3. finančným pásmom určeným MŠVVaŠ SR . Zákonný zástupca prispieva na 

úhradu  režijných nákladov .  

Čl. 2 

Výška príspevku   

 

1. Obec Sekule určuje výšku príspevku na stravovanie v školskej jedálni na stravníka  a jedlo  v čase ich 

pobytu v škole alebo školskom zariadení nasledovne :  

 

 3. finančné pásmo     

Materská  
Desiata Obed Olovrant Dotácia 

Príspevok Mesačný 

škola 
rodiča na potraviny 

príspevok na     

réžiu 

2 - 5 rokov 0,38 0,90 0,26 0,00 1,54 5,00 

Stravníci 
0,38 0,90 0,26 0,00 1,54 5,00 

5 - 6 rokov 

Stravníci* 
0,38 0,90 0,26 1,30 0,24 5,00 

2 - 5 rokov 
 

  
 

   



 3. finančné pásmo     

Základná 
Obed Dotácia 

Príspevok Mesačný 

škola na potraviny príspevok na réžiu 

Stravníci 
1,21 0,00 1,21 5,00 

6 - 11 rokov 

Stravníci 

1,30 0,00 1,30 5,00 11 - 15 

rokov 

Stravníci* 
1,30 1,30 0,00 5,00 

6 - 15 rokov 

Stravníci** 
1,41 0,00 1,41 5,00 

nad 15 rokov 

*stravníci, ktorí majú nárok na dotáciu 
 

 
 

**stravníci od 15 do 18 rokov, zamestnanci a ost. fyzické osoby 

 

 

 

Ostatné ustanovenia VZN č. 3/2021 zostávajú nezmenené.  

 

 

 

V Sekuliach, 29.07.2022 

 

 

 

     Mgr. Adrian Krajčír 

           starosta obce 

 


