
   DOPLNOK  č. 1 
k Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolný Lieskov č. 5/2014, ktorým sa

určuje  výška príspevkov v     materskej škole a školskom zariadení  
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolný Lieskov

Obecné  zastupiteľstvo v Dolnom Lieskove  podľa § 6 ods. 1 zákona SNR
č.  369/1990  Zb.  o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov,  §  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 príslušných ustanovení zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

sa  u z n i e s l o  na prijatí  tohto 
DOPLNKU č. 1 

k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Dolný Lieskov č. 5/2014, ktorým sa 
mení a určuje výška príspevkov v materskej škole a školskom zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolný Lieskov (ďalej len DOPLNOK č.1 k  
VZN  č.5/2014) v tomto rozsahu: 

 m e n í  sa  TRETIA ČASŤ   Školská jedáleň  

                     § 5   Výška príspevku  takto:     

1. Podľa § 140 ods. 10 školského zákona školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je
obec, poskytuje stravovanie deťom a pracovníkom obce za čiastočnú úhradu ná-
kladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup po-
travín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové
dávky. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov, určí zriaďovateľ.

2. V súlade s odstavcom č.1 určuje Obec Dolný Lieskov  pre Zariadenie školského
stravovania pri  Materskej škole Dolný Lieskov 4. finančné pásmo nákladov na
nákup potravín na jedlo/deň, podľa vekových kategórii stravníkov a tým príspevok
zákonného zástupcu dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín od 1.3.2019
takto: 

Kategória stravníkov

v 4-tom finančnom pásme 

Desiata

Suma/€ 

Obed a olovrant

Suma/€

Spolu

Suma/€

MŠ (stravníci od 2-6 rokov) 0,30     0,97 1,27

Dospelí – pracovníci obce xx      1,27 xx

Hodnota jedného odobratého jedla pre dospelých stravníkov je 1,27 € bez režij-
ných nákladov v súlade so Zákonníkom práce, a ostatných právnych predpisov
naň nadväzujúcich. 
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3. Dotácia  na  stravu  sa  poskytuje  pre  deti  podľa  §  4  odst.  3  písm.  a)  zákona
544/2010 Z.z. v platnom znení – t.j. tie, ktoré navštevujú posledný ročník mater-
skej školy, vo výške 1,20 €/jedlo/deň.  Náklady na stravné budú uhradené z roz-
počtu SR, na základe poskytnutej  dotácie na „Podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa“  v súlade so zákonom č. 544/2010 Z.z. v platnom znení, zá-
kona o dotáciách v pôsobnosti MPSVR s účinnosťou  od 1.1.2019. 

4. Rozdiel  medzi  výškou  stravného  v 4-tom  finančnom  pásme  a sumou  úhrady
z rozpočtu SR, t.j.  vo výške 0,07 €, bude uhrádzať zákonný zástupca dieťaťa,
v predškolskom veku. 

5. Ostatní stravníci: 
* deti Materskej školy, ktoré majú viac ako 1 rok pred plnením povinnosti školskej
   dochádzky, 

  * zamestnanci obce, 
    budú hradiť plnú stravnú jednotku v 4-tom finančnom pásme t.j. vo výške 
    1,27 €/jedlo/deň.

6. Stravníci, ktorí nebudú zo stravy v Materskej škole – Zariadení ŠS včas odhlásení
v príslušný  stravovací deň do 7.30 hod.,  budú povinní stravu vo plnej výške 1,27
€ zaplatiť  v prvý deň v neprítomnosti a stravu si môžu odobrať do 13.30 hod. Po 
tomto termíne bude strava zneškodnená do odpadu. 

7. Úhradu stravy vo výške 1,27 € počas neodhlásenia detí a teda ich neprítomnosti, 
budú povinní uhradiť zákonní zástupcovia za 1. deň neprítomnosti  aj pre  
stravníkov predškolákov pre ktorých je strava hradená z dotácie a sumu 0,07 € si 
doplácajú , avšak dotácia na stravu bude bezplatná iba v prípade že sa dieťa 
zúčastní výchovno- vyučovacieho procesu v Materskej škole. 

     (2)  dopĺňa  sa § 13  Záverečné ustanovenia  
           bod č. 4)  a bod č. 5) takto: 
4) Návrh DOPLNKU č.1/2019 k  VZN  č.5/2014 bol zverejnený dňom 26.2.2019. 
    Do ukončenia  lehoty na pripomienkové konanie t.j. do 12.3.2019 boli podané     
    a prijaté pripomienky, ktoré boli zapracované do tohto všeobecno-záväzného   
    nariadenia.  Návrh zverejneného DOPLNKU č. 1 bol dopracovaný a upresnený 
    na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
  
5) Tento Návrh DOPLNKU  č. 1 k  Všeobecne záväznému nariadeniu Obce 
     Dolný Lieskov  č. 5/2014, ktorým sa určuje výška príspevkov v materskej škole a 
     školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolný Lieskov bol   
     prerokovaný a poslanci obecného zastupiteľstva sa na jeho obsahu uzniesli  
     dňa 13.3.2019 uzn. č. 9/2019 s tým, že poskytnutá dotácia zo štátneho  rozpočtu  
     na základe  doplňujúcich predpisov, bude v prospech stravníkov hradená platná   
     od 1.1.2019.  Toto  nariadenie platí od 1.1.2019. 
  

 V Dolnom Lieskove dňa  13.3.2019  
          Ján  K R I Ž A N   

                      starosta obce  v.r. 

Zverejnený: 15.3.2019
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