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Návrh 
 

NOVELA č.1/2023 

 

 

K  VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU 

 OBCE   NEPORADZA  č. 2/2022 
                             

 

o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole,       o 

určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a 

nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom 

je obec Neporadza 

 

 

 

 

 

Návrh VZN vyvesený dňa: 04.01.2023 

Návrh VZN zvesený dňa:     

VZN schválené OZ v Neporadzi dňa:   

Č. uznesenia:       

Schválené VZN vyvesené dňa:    

Schválené VZN zvesené dňa:    
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Obec Neporadza v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 6 ods. 24 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 ustanoveniami § 28, § 49, § 114, § 116 a § 140 zákona č.245/2008 

Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov sa uznáša na tomto všeobecne záväznom nariadení:  

 

v y d a v á     n á v r h  

 

NOVELY č.1/2023 

K  VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU 

 OBCE   NEPORADZA  č. 2/2022 
                             

o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, 

 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a 

nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom 

je obec Neporadza 

 

Článok 1  

Predmet novely 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 

školskej dochádzky v základnej škole, o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú 

úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a 

školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Neporadza sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

Čl. 8 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie v zariadení školského stravovania 

a určenie výšky príspevku na režijné náklady 

 

Bod 3.)  

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa (materskej školy, ďalej len „MŠ“)   

alebo žiaka (základnej školy ďalej len „ZŠ“) tvorí výška nákladov podľa Finančného pásma „A“  

na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 2.stupňom 

finančného pásma vydaným MŠVVa Š SR (príloha č.1 tohto dodatku)  a režijných nákladov 

  

 Desiata  

Cena/deň 

Obed 

Cena/deň 

Olovrant 

Cena/deň 
Spolu za deň Réžia/mesiac 

MŠ deti 0,45 € 1,10 € 0,35 € 1,90 € 4,00 € 

ZŠ 

1.stupeň 
--------- 1,50 € -------- 1,50 € 4,00 € 
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Čl. 10 

Stravovanie a príspevok dospelých stravníkov v zariadení školského stravovania 

Bod 2.)  

Denný príspevok dospelých stravníkov na nákup potravín sa uhrádza podľa Finančného pásma 

„B“  na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 2.stupňom 

finančného pásma pre vekovú kategóriu stravníkov 15 – 18/19-ročných žiakov  

strednej školy vydaným MŠVVa Š SR (príloha č.2 tohto dodatku)   

 

Bod 3.)  

Náklady na nákup potravín na jedno jedlo pre dospelého stravníka sa určuje vo výške 2,20 €.  

 

Článok 2 

Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia obce Neporadza č. 2/2022 o mieste a čase 

zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o určení výšky 

finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov 

spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec 

Neporadza ostávajú v platnosti v pôvodnom znení. 

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenie 

 

Na tejto novele č.1/2023 k VZN č.2/2022 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Neporadzi na 

svojom xxxx riadnom zasadnutí dňa xxxxxxx uznesením č.xxxxx a nadobúda účinnosť xxxxxx. 
 

 

 Neporadzi dňa 04.01.2023 

 

 

 
                                                                                       ........................................................... 

                                                                                                 Marián Kopecký  

                                                                                                    starosta obce   


