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Dodatok č.01/2021 k  

 

VŠEOBECNÉMU    ZÁVÄZNÉMU  NARIADENIU  č. 03/2019 OBCE 

DUNAJOV  
o  výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách, školských zariadeniach 

zriadených Obcou Dunajov a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do 

základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dunajov  

 

 

 

 

Návrh dodatku k VZN vyvesený dňa:16.12.2021  

VZN zvesené dňa: 30.12.2021  

VZN schválené uznesením OZ v Dunajove dňa: č. 42/2021 zo dňa 30.12.2021  

VZN vyvesené na úradnej tabuli dňa: 30.12.2021 

VZN nadobúda účinnosť od: 15.01.2022 

 



  

Dodatok č. 1/2021 k  

Všeobecnému   záväznému  nariadeniu Obce Dunajov č. 3/2019 

 
o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách, školských zariadeniach 

zriadených Obcou Dunajov a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do 

základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dunajov 

 

     Obec Dunajov v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon),  

 č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  a v súlade so zákonom č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva pre Obec Dunajov tento 

dodatok č. 01/2021 k   

 

Všeobecnému   záväznému  nariadeniu č. 3/2019 

(ďalej len „VZN“) 

Dodatkom č. 01/2021 sa mení takto :  

 

 

Článok 4 

Výška príspevku v školskej jedálni 

 

§ 1 

Výška príspevku 

 

 

Výška  príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu v školskej jedálni 

v náväznosti na Finančné pásma nákladov súvisiace s nákupom potravín na jedno jedlo,  

vydaných MŠ SR :  

 

1/ v Školskej jedálni ZŠ s MŠ Dunajov : 

a/ zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole : 

1. s celodenným pobytom – predškoláci                           1,45 € 

2. s poldenným pobytom  - predškoláci                            1,21 € 

3. s celodenným pobytom – ostatní                                   1,45€ 

4.   s poldenným pobytom  - ostatní                                   1,21€ 

       – režijné náklady v sume     0,15 €/ za odobraný obed/hradené z rozpočtu obce 

 

b/ dospelý stravník, zamestnanec školy aj cudzí stravník / iná fyzická osoba/  
finančný limit na nákup potravín                                                1,33 € 

režijné náklady                                                                            1,37 € 

úhrada stravy                                                                               2,70 €/obed 

 

c/  žiaci   I. stupňa základnej školy  1,15 €  / obed 

     – režijné náklady  v sume    0,15 €/ za odobraný obed/hradené z rozpočtu obce      

Dunajov  

 
 



2./ Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa/žiaka (ďalej 
len „dotácia“ ) sa poskytuje v sume 1,30 Eur za každý deň, v ktorom sa dieťa 
zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania 
v základnej škole a odobralo stravu. Za vyučovanie v základnej škole sa 
považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej 
účasti na vzdelávaní v základnej škole. 

 

3./ Dotácia sa poskytuje: 

a. každému dieťaťu, ktoré navštevuje materskú školu  alebo  základnú 
školu a v MŠ alebo ZŠ je najmenej 50% deti z domácnosti, ktorým 
sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, 

b. každému dieťaťu, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú 
školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej 
núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, 

c. každému dieťaťu, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy 
alebo základnej školy a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen 
domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového 
zvýhodnenia na vyživované dieťa,  ktoré dovŕšilo 6 rokov veku a 
nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa 
osobitného predpisu, táto skutočnosť sa preukazuje čestným 
vyhlásením 

 

4./ Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza plnú výšku stravy v súlade so 
stanoveným finančným pásmom za neodobratú stravu v danom stravovacom 
dni, ktorom sa dieťa /žiak nezúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu, alebo 
vyučovania a zákonný zástupca neodhlásil dieťa/žiaka zo stravy najneskôr do 
14.00 h predchádzajúceho dňa, alebo podľa pokynov v zápisnom lístku  

 

 

 

Ostatné ustanovenia, ktoré nie sú zahrnuté v tomto dodatku platia podľa pôvodného VZN č. 

03/2019 Obce Dunajov,  schváleného Obecným zastupiteľstvom Dunajov uznesením č. 

32/2019, zo dňa 27.11.2019. 

Tento dodatok č.1/2021  k VZN č. 03/2019 bol prerokovaný a schválený na Obecnom 

zastupiteľstve dňa  30.12.2021,  uznesením č. 42/2021 a   nadobúda účinnosť dňom 

15.01.2021 

 

V Dunajove dňa 30.12.2021 

 

 

 

 

     

                                                                                                    Mgr. Milada Chlastáková 

                                                                                                             starostka obce 

       


