
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ochodnica č. 4/2022, 

 

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie obce Ochodnica č. 1/2022 o výške  

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských zariadeniach 

v zriaďovacej pôsobnosti obce Ochodnica 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Ochodnica sa v súlade s § 11 ods. 4. písm. g) zákona 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 28 ods. 5, § 114 ods.6, § 116 ods. 

6.140 ods. 10, zákona 245 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení. 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

a podmienky úhrady v školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti obce Ochodnica sa 

mení: 

 

1. V § 7 ods. 2 znie: 

 

       Mesačný príspevok na nákup potravín podľa prvého finančného pásma je určený   

       nasledovne: 

 

                     žiaci 1. – 4. ročníka           1,30 € 

                     žiaci 5. – 9. ročníka           1,50 € 

                     dospelí stravníci                 2,00 € 

 

2. V § 8 ods. 2 znie: 

 

 Mesačný príspevok na nákup potravín pre dieťa v materskej škole na 1 deň je určený 

sumou 2,10 € podľa tretieho finančného pásma 
1)

. 

Výška mesačného príspevku na jedno jedlo podľa vekových kategórií je určený 

nasledovne: 

Celodenná strava (desiata – 0,50 €, obed – 1,20 €, olovrant – 0,40€) – 2,10€ na jeden 

deň 

Poldenná strava (desiata – 0,50€, obec – 1,20€) – 1,70€ na deň. 

 

3. V § 8 ods. 3 znie: 

Dospelým stravníkom (zamestnanec, ktorý sa stravuje v školskej jedálni pri materskej 

škole a cudzí stravníci) sa aplikuje úhrada za stravovanie podľa tretieho finančného 

pásma vo výške celkových nákladov na potraviny a režijných nákladov na výrobu 

jedného jedla ako pre vekovú kategóriu stravníkov 15-19 ročných. Pre dospelých 

stravníkov je finančný limit na potraviny a režijné náklady na jeden obed určený sumou 

3,40 €. 



         

 

III. ČASŤ 

Záverečné a zrušovacie ustanovenia 

 

1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 

v školskom zariadení neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením sa vzťahujú 

príslušné právne predpisy. 

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2023. 

3. Na  tomto VZN obce Ochodnica sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Ochodnici 

väčšinou prítomných poslancov a to dňa:  22.12.2022  uznesením č. 107/2022 

4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenie sa ruší 

Všeobecne záväzné nariadenie číslo: VZN – 1/2022 zo dňa 1. 10. 2022 o výške 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských 

zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti obce Ochodnica 

 

 

 

 

 

                                                                                        Radoslav Ďuroška 

                                                                                            starosta obce 
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