
OBEC OČKOV 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Očkov sa podľa ustanovenia §6 ods. 1 a §11 ods. 4 písm. g) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §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 vydáva  

  

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

o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole Očkov  

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Očkov 

Návrh  všeobecne záväzného nariadenia bol na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 3 a 4 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

Vyvesený na úradnej tabuli dňa:  09. 02. 2022 

Zverejnený na webovom sídle obce a na elektronickej úradnej 

tabuli obce  dňa :  

09. 02. 2022  

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:  09. 02. 2022  

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:  24. 02. 2022  

Pripomienky zasielať   

- písomne na adresu: Obec Očkov, 916 22 Očkov 177  

- elektronicky na adresu: obec.ockov@gmail.com  

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu dodatku č. 1 VZN č. 1/2019 

uskutočnené dňa:  

 - 

  

Schválené všeobecne záväzné nariadenie  

Na rokovaní OZ dňa:  

schválené uznesením 

 25. 2. 2022 

8 / 1 / 2022 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:    25. 02 2022 

VZN nadobúda účinnosť dňom:  01. 03. 2022 

  

  



  

Dodatok č.1  

k všeobecne záväznému nariadeniu Obce Očkov č. 1/2019  

o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole 

                        Očkov, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Očkov 

  

Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 25/3/2019 zo dňa 19. 7. 2019 všeobecne 

záväzné nariadenie obce Očkov č. 1/2019, v zriaďovateľskej o určení výšky mesačného 

    príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  v materskej škole a školskej jedálni pri MŠ Očkov 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Očkov 

 

  

Dodatkom č. 1 k VZN č. 1/2019 sa mení nasledovne:  

  

Čl. 4  

Zariadenie školského stravovania  

1) Úhrada nákladov na nákup potravín v zariadení školského stravovania je uvedená v tabuľke 

podľa vekových kategórií pre  školské zariadenie nasledovne:  

  

MŠ  

denné  
Desiata  Obed  Olovrant  

Spolu náklady na 

nákup potravín    

€  

  Réžia  

  

  

  

Spolu 

stravné  

(stravníci od 2 -  

6 rokov)  

  

0,38 €  0,90 €  0,26 €  1,54 €  0,46 €/deň  

  

  

2,00 €  

dieťa MŠ 

predškolák  
0,38 €  0,90 €  0,26 €  1,54 €  

0,46 €/deň 

  

  

2,00 €  

    

Dospelí stravníci  Obed  

  

Spolu náklady na 

nákup potravín v €  

  

  

Réžia  

  

  

Spolu stravné 

  

zamestnanci (cudzí 

stravníci)  

1,99 €  1,41 €  2,81 €/1 jedlo  

  

3,40 



     

5) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa1 sa poskytuje v sume 1,30 € 

na zabezpečenie obeda a iného jedla za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo 

výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole a základnej škole a odobralo stravu. Rozdiel 

medzi výškou poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a 

nákladov na nákup potravín (finančnou normou) na jedno dieťa a deň bude použitý na 

skvalitnenie jedla (napr. na nákup ovocia naviac).  

  

Čl. 6 Záverečné ustanovenia  

1) Na tomto dodatku č. 1 k VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v materskej škole, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení 

školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Očkov sa uznieslo Obecné 

zastupiteľstvo v Očkove, dňa 25. 2. 2022  uznesením č. 8 / 1 / 2022. 

2) Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2019 nadobúda účinnosť dňa             

    1. marca 2022.  

  

  

  

  

  

                                                   Miroslav Beňovič 

                        starosta obce  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 
1 Zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov  


