
Dodatok č. 1 

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Ostrovany č. 1/2019, ktorým sa  určuje výška 

a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach                         

a v zariadení  školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti  obce  Ostrovany 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch 

v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, ustanovením § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

 

v y d á v a 

tento dodatok č. 1 
k VZN obce Ostrovany č. 1/2019, ktorým sa  určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach a v zariadení  školského stravovania 

v zriaďovateľskej pôsobnosti  obce  Ostrovany. 

 

§ 1 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ostrovany č. 1/2019, ktorým sa  určuje výška a spôsob 

úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach  a v zariadení  

školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti  obce  Ostrovany sa mení a dopĺňa 

nasledovne: 

 

Čl. 5 ods. 2 sa ruší na nahrádza sa novým znením 

2) Výška nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov od 1. 10. 2022: 

3. finančné pásmo - platné od 1. 10. 2022 

Bežné stravovanie  Desiata Obed Olovrant 

Príspevo

k na 

režijné 

náklady 

Spolu 

Dotácia na 

podporu 

výchovy k 

stravovacím 

návykom 

dieťaťa/žiaka 

Úhrada 

zákonného 

zástupcu 

alebo 

dospelej 

osoby 

Materská škola   
0,38 0,90 0,26   1,54 0,00 1,54 

(stravník od 2 do 5 rokov) 

Materská škola 

0,38 0,90 0,26   1,54 1,30 0,24 (stravník predškolák, 

hmotná núdza, životné minimum) 

Základná škola   

  1,30     1,30 1,30 0,00 (stravník od 6 do 11 rokov - 1. 

stupeň) 

Základná škola   

  1,30     1,30 1,30 0,00 (stravník od 11 do 15 rokov - 2. 

stupeň) 

- Zamestnanci škôl a 

školských zariadení 

- Iní stravníci 

  1,41   1,59 3,00 0,00 3,00 



          
3) Výška príspevku v školskej jedálni pre ostatných stravníkov je: 

a) zamestnanec materskej školy a školskej jedálne –  3,00 €/obed 

z toho:    príspevok zamestnanca                                                     0,70 €  

               príspevok zamestnávateľa 55% z hodnoty jedla  1,59 € 

               príspevok zo sociálneho fondu                                         0,71 €     

      b) iní stravníci (fyzické osoby) -  3,00 €/obed (1,41 € + réžia 1,59 €).     

 

§ 2 

1)  Na tomto Dodatku č. 1 k VZN obce Ostrovany č. 1/2019, ktorým sa  určuje výška a spôsob 

úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach                         a 

v zariadení  školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti  obce  Ostrovany sa 

uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch uznesením č. XX/2022 zo dňa XX. XX. 

2022. 

2) Ostatné ustanovenia VZN obce Ostrovany č. 1/2019 neupravené týmto dodatkom ostávajú 

v platnosti v pôvodnom znení. 

3) Dodatok č. 1 k VZN nadobúda účinnosť dňom XX. XX. 2022. 

 

 

 

 

V Ostrovanoch 31. 8. 2022 

 

 

 

 

      Mgr. Rastislav Popuša 

      Starosta obce 


