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Dodatok č. 1 k VZN nadobúda účinnosť dňom 01. 11. 2021 
 



Obecné zastupiteľstvo obce Horné Vestenice vo veciach územnej samosprávy v zmysle 

ustanovenia§ 6 ods. 1 zákona a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a  § 140 ods. 10,  § 141 ods. 5 až 7 zákona 

č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách 

v pôsobnosti MPSVR SR § 4  v znení neskorších predpisov vydáva pre územie Obce Horné 

Vestenice tento: 

 

Dodatok č. 1  

k Všeobecne  záväznému   nariadeniu 

č. 1/2019 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady  

v školskej jedálni  

Dodatkom č. 1 k VZN č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a určenie 

podmienok úhrady v školskej jedálne sa mení bod IV. Podmienky pri poskytovaní stravovania 

formou dotácie  § 5 ods. 1 písm. a) nasledovne: 

 

IV. 

Podmienky pri poskytnutí stravovania formou dotácie  

na podporu výchovy k stravovacím návykom 

 

1. Dotácia na podporu výchovu k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia“) sa 

poskytuje  vo výške 1,30 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-

vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu. 

2. Dotácia sa  poskytuje ak: 

a) v materskej škole je najmenej 50% detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc 

v hmotnej núdzi, 

b) dieťa, ktoré navštevuje materskú školu žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc 

v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, 

c) dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy žije v domácnosti, v ktorej si 

ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového 

zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku, žijúce s ním podľa 

osobitného predpisu (daňový bonus). Táto skutočnosť sa preukazuje čestným 

vyhlásením. 

3. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré má nárok za dotáciu, doplatí rozdiel medzi dotáciou 

a výškou finančného pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo sumou vo výške 

0,15 € / dieťa / deň. 

 

Ostatné ustanovenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni zostávajú v platnosti. 

 



Záverečné ustanovenia 

1. Tento Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.1/2019 o výške príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni bolo schválené 

Obecným zastupiteľstvom v Horných Vesteniciach dňa 13.10.2021 uznesením číslo 

74/2021. 

2. Tento Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.1/2019 o výške príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni nadobúda 

platnosť dňa 01. novembra 2021. 

 

 

 

 

 Ing. Pavol Foltán 

                  starosta obce 

 

 

 

 


