
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatok  
č.2 k VZN č.3/2019 o určení výšky príspevkov v školách a 

školských zariadeniach na území obce  Danišovce 
 

 

 
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Danišovce dňa: 02.8.2022 

Zvesené dňa: 14.10.2022 

Schválené VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Danišovce dňa:14.10.2022 

VZN nadobúda účinnosť dňa: 1.11.2022  
  
  
  
  
  
 
Obecné zastupiteľstvo v Danišovciach v súlade so  zákonom 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 zákonov v znení 
neskorších predpisov a  zákonom NR SR č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
 
 
 



Týmto Dodatkom č.2 k VZN č. 3/2019 o určení finančných príspevkov v školách a školských 
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Danišovce sa mení čl.3 bod 2 takto: 

 
Článok 3 

Výška príspevku 
 

2. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravu v školskej jedálni sa určuje 1. 
finančné pásmo na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a 
stravovanie stravníkov v zariadeniach školského stravovania. 
Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov sa zníži o výšku 
dotácie v sume 1,30 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovnovzdelávacej 
činnosti v materskej škole a odobralo obed alebo iné jedlo. Ak dieťa/žiak neodobral stravu z 
dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečuje diétne stravovanie dieťaťu/žiakovi, u ktorého podľa 
posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú 
dotáciu na stravu, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa/žiaka alebo fyzickej osobe, ktorej je 
dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.  
a) deti MŠ ........................................................................................................................ 1,37 € 
 z toho:  
desiata ................................................ 0,34 € 
 obed .................................................. 0,80 € 
 olovrant.............................................. 0,23 €  
b) dospelí (zamestnanci školy) – obed............................................................................. 1,26 € 
pričom stravná jednotka pre zamestnancov školy a cudzích stravníkov je 2,80 €.  
 
Výška príspevku je určená podľa 3.finančného pásma: 
a) deti MŠ  ..............................................................1,54€ 
z toho: 
desiata     – 0,38€ 
obed          - 0,90€ 
olovrant   – 0,26€ 
b) dospelí (zamestnanci školy) obed ......................1,41€ 
     režijné náklady ...................................................1,69€ 
 
 
 

 

 

 

 

 

Miroslav Výrostek 
Starosta obce 


