
 

 

  Dodatok k VZN č. 1/2022 Číslo: 1 

Obec VALASKÁ Výtlačok číslo: 1 

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská na základe §6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 140 ods. 9 a 10 a § 141 

ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v y d á v a 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2022 

O VÝŠKE PRÍSPEVKU ZA POBYŤ DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE, O VÝŠKE 

MESAČNÉHO PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV NA ČINNOSTI 

ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ A O VÝŠKE MESAČNÉHO PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ 

ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI A VO VÝDAJNEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNI 

 

Dodatok k VZN:    -     vyvesený na úradnej tabuli obce  

dňa 
29.11. 2022 

Dodatok k VZN:     -  zverejnený na elektronickej 

úradnej tabuli obce dňa:  
29.11.2022 

Zverejnený na webovom sídle obce  dňa :    29.11.2022 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu Dodatku 

 do (včítane):  
09.12.2022 

Doručené pripomienky (počet) :    0 

Pripomienky zasielať:  

- písomne na adresu Obecný úrad  

Valaská, Námestie 1. mája 460/8, 976 46 Valaská  

- ústne do zápisnice na Obecnom  

úrade vo Valaskej  

- elektronicky  na  adresu:  

prednosta@valaska.sk  

  

Vyhodnotenie pripomienok k Dodatku k VZN 

uskutočnené dňa:  
09.12.2022 

Vyhodnotenie pripomienok k Dodatku k VZN 

doručené poslancom dňa:   
13.12.2022 

Dodatok k VZN schválený Obecným zastupiteľstvom   

dňa ................  pod č. :  .............  
15.12.2022 uznesením č. 8/2022 

Dodatok k VZN  vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa :   16.12.2022 

Dodatok k VZN zvesený z úradnej tabule obce  dňa :    

Dodatok k VZN zverejnené na webovom sídle obce 

dňa: 
16.12.2022 

 

VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023 

 

 

 

 



Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2022   

o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa 

v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosti školského klubu detí a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

Týmto Dodatkom č. 1 sa mení: 

1)  Čl. IV. ods. 2 nasledovne: 

 

Výška príspevku na jedno jedlo podľa vekových kategórií sa určuje: 

 

a) Výška príspevku v materskej škole za každý deň odobratej stravy 

 

Materská škola 

Desiata 

Eur 

Obed 

Eur 

Olovrant 

Eur 

Úhrada 

Eur 

Stravníci (finančné 

pásmo A) 
0,45 EUR 1,10 EUR 0,35 EUR 1,90 EUR 

 

b) Výška príspevku v základnej škole za každý deň odobratej stravy 

Základná škola Obed 

Eur 

Úhrada 

Eur 
Stravníci I. stupeň 

(finančné pásmo A) 
1,50 EUR 1,50 EUR 

Stravníci II. stupeň 

(finančné pásmo A) 
1,70 EUR 1,70 EUR 

 

c) Výška príspevku dospelých stravníkov 

Dospelí stravníci Obed 

Eur 

Úhrada 

Eur 
Úhrada podľa vekovej kategórie 

stravníkov 15-19 ročných 

(finančné pásmo B) 

2,20 EUR 2,20 EUR 

 

     2) Čl. IV. ods. 4 písm. b) nasledovne: 

         V prípade žiaka inej školy a dospelých stravníkov, ktorí nie sú zamestnancami podľa 

písm. a), v plnej výške, t. j. vo výške nákladov na nákup potravín a režijných nákladov. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Článok II. 

Záverečné ustanovenia 

 

1.   Tento Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2022 o výške mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí 

a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej 

školskej jedálni bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Valaská dňa 15.12.2022 

uznesením č.8/2022 . 

 

2.   Tento Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2022 o výške mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí 

a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej 

školskej jedálni nadobúda účinnosť 01.01.2023. 

 

 

Vo Valaskej, dňa 16.12.2022 

 

         Mgr. Peter Jenča 

           starosta obce 

 

 

 

 
Zverejnené na úradnej tabuli obce dňa: 16.12.2022 

Zverejnené na webovom sídle obce dňa: 16.12.2022 

Zvesené dňa: 

 

 


