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Všeobecne záväzne nariadenie č. 1/2021, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie č. 1/2019 , ktorým sa určuje 

príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí a príspevok na 

čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni pri Základnej škole 

s materskou školou Hniezdne v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hniezdne 

 

VZN č. 1/2019 sa mení takto: 

I. 

 

V čl. 4 Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a na režijné náklady a podmienky 

úhrady v školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou sa : 

 

1. v odseku 2 mení tabuľka č. 1 takto: 

Tab. č. 1:  Výpočet príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca a dospelý stravník 

      - 

Náklady na nákup potravín  -    3. finančné 

pásmo 

režijné 

náklady 
Spolu/€ 

      - 

veková 

kategória 
desiata/€ obed/€ olovrant/€ 

- 
     - 

MŠ 2 - 6 rokov 0,38 0,90 0,26 0,00 1,54 

ZŠ 
 6 - 11 rokov        - 1,21         - 0,00 1,21 

11 - 15 rokov        - 1,30         - 0,00 1,30 

Dospelí 15 - 19 rokov        - 1,41         - 1,72     3,13 

 

2. vypúšťajú odseky 4, 5, 6 a7 
 

 

 



II. 

Čl. 6  Záverečné ustanovenia sa mení takto : 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 

31.07.2019, číslo uznesenia 142 a nadobúda účinnosť 02.09.2019. 

2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne 

nariadenie č. 1/2019, ktorým sa určuje príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

v školskom klube detí a príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 

v školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou Hniezdne v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Hniezdne bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Hniezdnom dňa 

29.06.2021, číslo uznesenia 296 a nadobúda účinnosť dňom 01.08.2021. 
 

 


