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DODATKU č. 2/2022  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č. 5/2019   

   

O URČENÍ VÝŠKY FINAN ČNÝCH PRÍSPEVKOV NA  

ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV NA VÝCHOVU A   

VZDELANIE A NÁKLADOV SPOJENÝCH SO   

STRAVOVANÍM V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH   

ZARIADENIACH, KTORÝCH ZRIA ĎOVATEĽOM JE OBEC 
RADVAŇ NAD LABORCOM   

     
     

   

Návrh dodatku č. 2/2022  k VZN č. 5/2019  

1. Vyvesený  na úradnej tabuli obce dňa :  25.11.2022 

2. zverejnený na webovej sídle  obce: 25.11.2022 

3. Lehota na predloženie pripomienok k návrh VZN /vrátane/    05.12.2022 

 

 
 
 
 
     
  
  
   
   
   



   
Obecné zastupiteľstvo v Radvani nad Laborcom  sa na svojom zasadnutí dňa      uznieslo na tomto    

 

  Dodatku č. 2/2022 

   
  

 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2019 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 Radvaň nad Laborcom.  

Týmto doplnkom sa ruší    § 3, ods.. 1, § 4 ods. 1, § 5,  § 6 ods.1 ,  § 7ods. 3 a § 9  
  Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2019 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 Radvaň nad Laborcom a nahrádza sa 
textom:  
 

   
§3   

Výška, termín a spôsob úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole   

1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov 
materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 7 € mesačne   

§4   
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí   

1. Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na činnosť školského klubu detí (ŠKD) mesačne za dieťa sumou 
vo výške 5,00 €.   

 

§5   
Príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín v školskej jedálni   

1. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza 
zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v 
súlade s Finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na jedno jedlo, určenými Ministerstvom 
školstva SR.   

2. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom poskytuje stravovanie deťom 
MŠ, žiakom ZŠ a zamestnancom školy a školských zariadení.   

3. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup 
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky je 
určený za každý stravovací deň nasledovne:   

 



4. Náklady na nákup potravín na jedlo –3. finančné pásmo   

Tabuľka č.1  

Stravník - 
dieťa MŠ 
 

desiata obed olovrant Celodenná 
strava  
 

Dotácia  Platba 
Zákonného 
zástupcu za 
jeden deň  

 € € € € € € 

Stravníci – dieťa MŠ 
 od 2-6 rokov 

0,50 1,20 0,40 2,10 0 2,10 

Stravníci – dieťa MŠ, rok 
pred plnením povinnej ŠD 

0,50 1,20 0,40 2,10 1,30 0,80 

 

 

Tabuľka č.2  

Stravník – žiak v ZŠ 
 

desiata obed olovrant Celodenná 
strava  
 

Dotácia  Platba 
Zákonného 
zástupcu za 
jeden deň  

 € € € € € € 

Stravníci – žiak ZŠ, 
1.-4. ročník 

 1,50  1,50 1,30 0,20 

Stravníci – žiak ZŠ, 
5.-9. ročník 

 1,70  1,70 1,30 0,40 

 

      

5. príspevok na stravovanie sa uhrádza v hotovosti  do pokladne Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Michala 
Sopiru Radvaň nad Laborcom, poštovou poukážkou alebo bezhotovostne na účet školskej jedálne  
IBAN: SK90 5600 0000 0042 6030 2003.    

§ 6   
Podmienky pri poskytnutí stravovania formou dotácie na 

podporu výchovy k stravovacím návykom   

1. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej dotácia) sa poskytuje vo výške 
1,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo  výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ, ZŠ a 
odobralo stravu.   

   
   



§7   
Stravovanie a príspevok dospelých stravníkov 

v zariadení školského stravovania   

3 Cudzí stravníci uhrádzajú príspevok na stravovanie vo výške 4,90 €/deň z toho réžiu vo  
      výške 2,70 €/deň.   
   

TRETIA ČASŤ   
ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA   

§ 9   
Záverečné ustanovenia   

Dodatok č.  2/2022 k  VZN  č 5/2019 bol schválený  na rokovaní obecného zastupiteľstva obce 
Radvaň nad Laborcom dňa  .................................., uznesením číslo ...........................   
Nadobúda účinnosť dňa :  
   
.    

   
   
V Radvani nad Laborcom,  dňa : 25.11.2022   
    
 

                                                                                                                                 Jana Svičinová  

                                                                                                                                 starostka obce                                                                                                               


