
Obec Strečno v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, podľa § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov a v súlade so 
zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov vydáva tento dodatok k VZN č. 4/2019  

 

 
DODATOK č. 1  

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Strečno  
č. 4/2019 

 

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

dieťaťa v materskej škole  

o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti 

školského klubu detí 

o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov 

a podmienky úhrady v školskej jedálni 

o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti 

Centra voľného času 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 sa mení a dopĺňa nasledovne:  

 

                                                                             §1 
1. § 4 sa ruší a nahrádza novým znením: 

 

§ 4 

Výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky 

úhrady v školskej jedálni 

 

(1) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, 

ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa 

Finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov. Prílohou k tomuto Dodatku sú Finančné pásma na nákup potravín na jedno 

jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 01.09.2019. 

(2) Obec Strečno určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku 

na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v súlade s ustanoveniami § 

140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. 

o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky.  

(3) Zriaďovateľ určuje prispievať na úhradu režijných nákladov, ktoré vznikli pri 

poskytovaní stravovania deťom a žiakom v sume 0,20 €/ jedlo a cudzím stravníkom 

v sume 1,65 €/ jedlo. 

Hodnota stravného pozostáva z finančného limitu na nákup potravín v 3. finančnom 

pásme a režijných nákladov a jeho výška je nasledovná: 

 

 

 

a) Dieťa v MŠ s celodennou stravou (desiata + obed + olovrant).............1,74 € 



(finančný limit 1,54€ + réžia 0,20€) 

 

b) Dieťa v MŠ poldenná strava (desiata + obed).........................................1,48 €  

      (finančný limit 1,28€ + réžia 0,20€) 

 

c) Žiak 1. stupeň ZŠ (obed)..........................................................................1,41 € 

      (finančný limit 1,21€ + réžia 0,20€) 

 

d) Žiak 2. stupeň ZŠ (obed)..........................................................................1,50 € 

      (finančný limit 1,30€ + réžia 0,20€) 

 

(4) Cudzí stravníci...............................................................................................3,06 € 

      (finančný limit 1,41€ + réžia 1,65€) 

 

(5) Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady 

uhrádza zákonný zástupca a cudzí stravníci vopred do 15. dňa príslušného mesiaca.  

(6) Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady 

uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, ktorému bola poskytnutá dotácia podľa § 4 zákona 

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

a rodiny Slovenskej republiky, do 15. dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac. 

(7) V súlade s § 142a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriaďovateľ je povinný 

znížiť úhradu zákonného zástupcu dieťaťa o dotáciu poskytnutú podľa § 4 zákona č. 

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

Slovenskej republiky. 

 

 

§ 2 

1. Návrh tohto Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2019 bol zverejnený na úradnej tabuli a web 

stránke obce Strečno dňa 26.11.2021 a zvesený 10.12.2021 

2. Obecné zastupiteľstvo obce Strečno schválilo tento Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2019 dňa 

10.12.2021 pod číslom uznesenia 272/2021 

 

3. Tento Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2019 nadobúda platnosť dňa 1.1.2022. 

 

 

 

 

 

 

                 Bc. Dušan Štadáni 

                  starosta obce 
 


