
 

 

 
 

 
 

Doplnok č. 3 
 

k VZN č. 2/2019 

o príspevkoch v školských zariadeniach 

 

OBEC ZBOROV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválené uznesením č. A-XLIX.3/2022 na zasadnutí Obecného zastupiteľstvo v Zborove 

konanom dňa 15.08.2022. 

 

 



D o p l n o k    č. 3 

k VZN č. 2/2019 

o príspevkoch v školských zariadeniach 

 

 

Článok 4 

Príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín 

 

Text v Článku 4, odst. 1)  VZN č. 2/2019 o príspevkoch v školských zariadeniach sa v celom 

rozsahu ruší a nahrádza sa novým textom Článku 4 , odst. 1)takto: 

 

1. Výška príspevkov na stravovanie: 

 

a) Zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole Spojenej školy v Zborove uhrádza 

príspevok vo výške nákladov na nákup potravín takto: 
materská škola desiata obed olovrant spolu 

stravníci od 2 do 5 rokov eur eur eur eur 

3.pásmo 0,38 0,90 0,26 1,54 

rodič/zákonný zástupca dieťaťa uhradí 0,38 0,90 0,26 1,54 

 

b) zákonný zástupca dieťaťa, ktoré je v materskej škole Spojenej školy v Zborove v pred-         

školskom ročníku uhrádza príspevok vo výške nákladov na nákup potravín takto: 

         

           

 

 

 
c) zákonný zástupca žiaka v základnej škole Spojenej školy v Zborove uhrádza príspevok vo výške 

nákladov na nákup potravín sumou takto:             
základná škola obed spolu 

stravníci od 6 do 11 rokov eur eur 

3.pásmo 1,21 1,21 

Rodič/zákonný zástupca žiaka uhradí 1,21 1,21 

Rodič/zákonný zástupca žiaka, ktorý je v HN alebo ŽM uhradí  0,00 

Dotácia z ÚPSVaR na stravu pre žiakov v HN alebo ŽM   1,30 

Rozdiel vo výške 0,09 eur bude použitý na úhradu režijných nákladov (energia, materiál, 

osobné náklady a pod.) v školskej jedálni 

 
             základná škola obed spolu 

stravníci od 11 do 15 rokov eur eur 

3.pásmo 1,30 1,30 

Rodič/zákonný zástupca žiaka uhradí 1,30 1,30 

Rodič/zákonný zástupca žiaka, ktorý je v HN alebo ŽM uhradí  0,00 

Dotácia z ÚPSVaR na stravu pre žiakov v HN alebo ŽM   1,30 

d) hodnota stravy pre zamestnancov Spojenej školy v Zborove je vo výške nákladov na 

stravu:            
základná škola na potraviny réžia spolu 

stravníci od 15 do 19 rokov a zamestnanci Spojenej 

školy 

eur eur eur 

3.pásmo 1,41 1,72 3,13 

3. pásmo pri odobraní stravy do zatavovacej     

 misky na jedlo 
1,41 1,94 3,35 

 

 

 

 

 materská škola desiata obed olovrant spolu 

stravníci od 5 do 6 rokov eur eur eur eur 

3.pásmo 0,38 0,90 0,26 1,54 

rodič/zákonný zástupca dieťaťa uhradí 0,38 0,90 0,26 1,54 



e) hodnota stravy pre cudzích stravníkov je vo výške nákladov na stravu:                
základná škola na potraviny réžia spolu 

stravníci od 15 do 19 rokov a cudzí  stravníci eur eur eur 

1. pásmo 1,41 1,72 3,13 

1. pásmo pri odobraní stravy do zatavovacej misky 

na jedlo 
1,41 1,94 3,35 

 

 

 

        

 

 

 

                    v.r. 

                                                                   Mgr. Ján Šurkala, PhD.  

                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Návrh Doplnku č. 3 k VZN č. 2/2019 o príspevkoch v školských zariadeniach zverejnený na úradnej 

tabuli a webovom sídle obce dňa 27.07.2022. 

Vyhlásenie Doplnku č. 3 k VZN č. 2/2019 o príspevkoch v školských zariadeniach  obce bolo vykonané 

vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa 16.08.2022.  

Doplnok č. 3 k VZN č. 2/2019 o príspevkoch v školských zariadeniach nadobúda účinnosť dňa 

31.08.2022. 

 
 


