
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hniezdne 

 č. 5/2022 

  ktorým sa mení a dopĺňa  VZN 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 v znení VZN č. 1/2021 

 

Návrh VZN:   -     vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa :   29.11.2022 

-  zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 29.11.2022 

-  zverejnený na webovom sídle obce  dňa :   29.11.2022 

                           

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane):  10.12.2022 

 

Doručené pripomienky (počet) : 1 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa : 15.12.2022 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa : 16.12.2022 

 

 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Hniezdnom dňa 16.12.2022  pod č. 23.   

 

VZN  vyvesené na úradnej tabuli obce  dňa : 16.12.2022 

VZN zvesené z úradnej tabule obce  dňa :  

VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce:  od 16.12.2022 

VZN zverejnené na webovom sídle obce dňa : 16.12.2022 

 

VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023 

 

 

úradná pečiatka  

s erbom obce  

   

      za obec :  

Ing. Viktor Selep, starosta 

 

 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo v Hniezdnom na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 

Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a  ods. 3 písm. c) a § 6 ods. 1  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6, ods. 24 zákona č. 596/2003 o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a podľa § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva toto všeobecne 

záväzné nariadenie : 

Čl. I. 

V čl. 3 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu 

detí  sa odsek 1 mení takto : 

1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Školského klubu detí v Základnej škole 

s materskou školou Hniezdne prispieva zákonný zástupca mesačne na jedného žiaka sumou 10 

€. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.   

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 v odseku 2 mení tabuľka č. 1 

takto : 

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

- 
Náklady na nákup potravín  -    2. finančné 
pásmo 

režijné 
náklady 

Spolu/€ 

- 
veková 
kategória 

desiata/€ obed/€ olovrant/€ - - 

MŠ 2 - 6 rokov 
0,45 1,10 0,35 0,00 1,90 

0,45 1,10 - 0,00 1,55 

ZŠ 

6 - 11 rokov     
( I. st. ) 

- 1,50 - 0,00 1,50 

11 - 15 rokov 
(II. st.) 

- 1,70 - 0,00 1,70 

Dospelí 
15 - 19 rokov  

(pásmo B) 
- 2,20 - 2,68 4,88 

 

Článok 5 znie: 

Čl. 5  

Spoločné ustanovenia 

1. Príspevky podľa článkov 2, 3 a 4 sa neuhrádzajú za dieťa alebo žiaka, ak zákonný zástupca dieťaťa 

alebo neplnoletého žiaka, ktorý je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi 

podľa osobitného predpisu o to písomne požiada. 

2. Odpustenie príspevkov podľa odseku 1 žiadateľovi je podmienené vyrovnaním všetkých záväzkov 

voči Obci Hniezdne a Základnej škole s materskou školou Hniezdne, ktoré žiadateľ preukáže 

potvrdením, že nemá ku dňu podania žiadosti o odpustenie príspevku voči Obci Hniezdne a Základnej 

škole s materskou školou Hniezdne nesplnené záväzky z obchodných vzťahov, na daniach a poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a na  poplatkoch v zmysle VZN č. 1/2019, ktorým sa 



určuje príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole, 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 ako aj na ďalších poplatkoch určených 

osobitnými predpismi za predchádzajúce obdobia. 

Doterajšie články 5 a 6 sa označujú ako články 6 a 7. 

 
Čl. II. 

Účinnosť 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2023. 


