
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 
D O D A T O K č. 3 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2008  
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a o výške príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 
 

Článok 5 
Školské účelové zariadenia - zariadenia školského stravovania 

Školská jedáleň 
1. Školská jedáleň poskytuje svoje služby pre deti a zamestnancov školských zariadení. 

2. Stravníkom v školskej jedálni sú deti a zamestnanci školských zariadení. 

3. Školská jedáleň poskytuje stravovanie aj iným fyzickým osobám ako sú uvedené 
v bode 2 tohto článku a to so súhlasom obce a príslušného regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva. 

4. Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza 
zákonný zástupca a dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových 
kategórií stravníkov nasledovne: 

5. Stravníci od 2 – 6 rokov /dieťa v MŠ denné/  1,27 € v členení: 

Desiata  0,30 €  

Obed   0,72 €  

Olovrant  0,25 €  

6. Pre dieťa, ktorého zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a predloží 
riaditeľke MŠ príslušné doklady, je výška príspevku  0,03 €. 

7. Pre dieťa , na ktoré bola poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím 
návykom dieťaťa v súlade so zákonom č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti 
MPSVR SR Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, poskytne obec dotáciu v 
čiastke 0,07-€ na stravné , ako rozdiel medzi poskytnutou dotáciou z MPSVR SR 
v čiastke 1,20-€ a  výškou stravného 1,27-€ podľa bodu 5 tohto VZN,  

8. Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza 
zamestnanec školy, školského zariadenia a iná fyzická osoba  vo výške  0,81 €. 

9. Príspevok sa platí mesačne do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca 
v hotovosti vedúcej jedálne do pokladne materskej školy. 

 

 

 

 

 

 

 



ŠTVRTÁ ČASŤ 
Záverečné ustanovenia 

Článok 6 
1. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi dňa 05.04.2019. 
2. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi.  
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť dňom 6. apríla 2019. 

 

V Krásnej Vsi, dňa 20.03.2019 
 
 
 
 
                     Ing. Milan Došek  

  starosta obce 
 


