
 

 

 

 

 
 

DODATOK Č. 1  

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Vyšná Šebastová č. 2/2019 o určení výšky 

finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov 

spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je 

obec Vyšná Šebastová. 

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Šebastová podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 

4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 

6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 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 (ďalej 

aj ako iba „zákon“),  v y d á v a tento: 

Dodatok č. 1 

k  všeobecne záväznému nariadeniu obce Vyšná Šebastová č. 2/2019 o určení výšky 

finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov 

spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je 

obec Vyšná Šebastová. 

 

                                                                      Čl. 1 

VZN č. 2/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na 

výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských 

zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Vyšná Šebastová sa mení a dopĺňa takto: 

 

Čl. 4 ods. 4 Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa (materskej školy, ďalej 

len „MŠ“) vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov                         

v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a výška príspevku na režijné náklady                           

sa mení takto: 

 

 



 

 

 
 
 
 

Čl. 2 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Toto nariadenie bolo schválené na zasadaní Obecného zastupiteľstva obce Vyšná Šebastová,  

dňa 24.2.2022. 

(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15.3.2022. 

 

                                                                                                      

 

 

              

  

Mgr. Marián Beluško 

starosta obce 

                                                                                                             

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Vyšná Šebastová dňa: 8.2.2022 

 

VZN vyvesené dňa: 25.2.2022. 

 

VZN zvesené dňa: 11.2.2022 

 

VZN bolo schválené dňa: 24.2.2022 

 

VZN nadobúda účinnosť: 15.3.2022 

Ukazovateľ Náklady na nákup potravín na 

jedno jedlo- 3. finančné 

pásmo 

Spolu 

náklady 

na nákup 

potravín 

Príspevok zák. 

zástupcu/stravníka 

na režijné náklady 

Dotácia na 

podporu 

výchovy 

k stravovacím 

návykom 

dieťaťa 

Platba zák. 

zástupcu za 

jeden deň 

(réžia 

a doplatok na 

nákup 

potravín) 

Desiata Obed Olovrant 

MŠ denná 

(stravník  - 

dieťa MŠ) 

0,38 0,90 0,26 1,54 0,30 0 1,84 

MŠ denná 

(stravník – 

dieťa MŠ, rok 

pred plnením 

povinnej šk. 

dochádzky do 

dovŕšenie 6. 

roku veku) 

0,38 0,90 0,26 1,54 0,30 1,30 0,54 

MŠ denná – 

(stravník – 

zamestnanec) 

- 1,41 - 1,41 - - 1,41 


