
O b e c   V i n i č k y 
Tokajská ulica 191/5, 076 31  Viničky 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

NÁVRH 

Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu Obce Viničky 

č. 1/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v 

materskej škole a v školských zariadeniach so sídlom na území obce Viničky 
 

Návrh VZN 

- Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 15.11.2022 

- Zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 15.11.2022 

- Zverejnený na internetovej adrese obce dňa: 15.11.2022 

 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane):  

Doručené pripomienky (počet):  

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:  

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:  

 

 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom dňa: 

pod č.: 
 

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa:  

VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa:  

VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce   od: 

          do: 
 

VZN zverejnené na internetovej adrese obce dňa:  

VZN nadobúda účinnosť dňom:  

 

 

 

 

Michal T a k á č  

   starosta obce 

 
  



NÁVRH 

Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu Obce Viničky 

č. 1/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v materskej škole a v školských zariadeniach so sídlom na 

území obce Viničky 
 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Viničky v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) v znení neskorších predpisov a zákona  č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve v znení neskorších predpisov sa uznieslo na svojom zasadnutí dňa ................... 

uznesením číslo ...................... uznieslo, že: 

 

Odrážka 6 článku 4 - Určenie výšky príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni sa 

mení nasledovne: 

 

• Obec Viničky určuje výšku príspevku na stravovanie v školskej jedálni na stravníka a jedlo v čase 

ich pobytu v materskej škole alebo školskom zariadení nasledovne: 

 

Kategória 

stravníkov/výška 

príspevku na 

celodennú stravu 

Stravné 3. finančné 

pásmo MŠ SR v € 

Výška dotácie na 

jedlo v € 

Celková výška 

úhrady za 

stravníka v € bez 

réžie 

MŠ od 2 do 6 rokov 1,54  0 1,54 

MŠ od 2 do 6 rokov ak 

ide o dieťa, na ktoré sa 

poskytuje dotácia podľa 

osobitného predpisu 6 

0,07 1,30 1,37 

Stravníci od 15 do 19 

rokov; dospelí stravníci 
1,41 0 1,41 

 

 Finančný limit na nákup 

potravín v EUR 

Režijné náklady 

paušálne 

mesačne EUR                    

                  SPOLU: SPOLU:  Desiata Obed Olovrant 

a) MŠ denné 0,38 € 0,90 € 0,26 € 0,30 €        =   1,84     

     

  
Stravná jednotka v EUR 

Obed 

Režijné náklady 

paušálne za obed 

v EUR         

                  SPOLU:           

 

b) Zamestnanci 

c) cudzí stravníci(dôchodcovia) 

  

1,41 € 

1,41 €                                      

  

0,50 €         =  1,91 € 

0,79 €         =  2,20 € 

 

 

 

 

 

 



NÁVRH 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Na tomto dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu Obce Viničky sa uznieslo Obecné 

zastupiteľstvo vo Viničkách na svojom zasadnutí dňa .............. prijatím uznesenia č. ................. 

2. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 1.1.2023. 

 

 

 

 

                Michal Takáč 

starosta obce 

 


