
NÁVRH 

 

všeobecne záväzného nariadenia č.3/2019 o výške príspevku za stravovanie v školskej 

jedálni pri základnej škole a materskej škole Horná Kráľová na školský rok 2019/2020 

od 01.09.2019 

 

 

Článok I. 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje výšku príspevku, ktorý uhrádza zákonný 

zástupca dieťaťa za stravovanie počas pobytu v ZŠ s MŠ Horná Kráľová, ktorá je zriadená 

obcou Horná Kráľová v zmysle ust. § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

 

Článok II. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Horná Kráľová v zmysle ust. § 6 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ust. § 140 ods. 9 zákona č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v platnom znení stanovuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré 

uhrádza zákonný zástupca za poskytované stravovanie deťom a žiakom vo vekových 

kategóriách stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. 

 

Zákonný zástupca prispieva na úhradu nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 

stravníkov v nasledovnom rozsahu: 

 

- za deti v materskej škole 

 

desiata:     0,36 Eur 

obed:      0,85 Eur 

olovrant:     0,24 Eur 

spolu:      1,45 Eur 

 

- za žiakov základnej školy 1. stupeň (1.-4. ročník) 

 

obed:      1,15 Eur 

spolu:      1,15 Eur 

 

- za žiakov základnej školy 2. stupeň (5.-9. ročník) 

 

obed:      1,23 Eur 

spolu:      1,23 Eur 

 

- dospelí stravníci 

 

obed:      1,33 Eur 

spolu:      1,33 Eur 
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Obecným zastupiteľstvom stanovený príspevok za čiastočnú úhradu nákladov sa uhrádza 

vždy vopred do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Horná Kráľová sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom 

zasadnutí dňa ............... 2019, uznesením č. ..................... . 

 

VZN nadobúda účinnosť dňom ........................ . 

 

Zároveň sa ruší VZN prijaté zo dňa 26.07..2018 uznesením obce Horná Kráľová č. 711-IV-

OZ/2018 s platnosťou od 01.09.2018. 

 

 

 

 

Návrh vyvesený:    14.08. 2019 

 

 

Návrh zvesený: ......................... 2019 

 

 

 

 

 

        Emil Rábek 

                  starosta obce 

 


