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Obec Vysoká nad Kysucou 
 

                                                                                     
 

Dodatok č. 1 
 k Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 3/2019 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov 
v zariadeniach školského stravovania zriadených 

obcou  Vysoká nad Kysucou  
 
 
 
 
 
Návrh dodatku k VZN 

 
Vyvesený na úradnej tabuli obce Vysoká nad Kysucou: 23. 08. 2021 
Zverejnený na webovej stránke obce Vysoká nad Kysucou: 23. 08. 2021 
Začiatok lehoty na pripomienkové konanie: 23. 08. 2021 
Ukončenie pripomienkového konania: 06. 09. 2021 
Počet pripomienok uplatnených  k návrhu: 0   
Návrh zvesený z úradnej tabule: 07. 09. 2021 
                                  
Dodatok k VZN, na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou 
 
Na rokovaní Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou Uznesením č.: 6/2021-9 
Počet prítomných poslancov na rokovaní: 8 
Zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce: 08. 09. 2021 
Zvesený z úradnej tabule: 22. 09. 2021 
Dodatok k VZN nadobúda účinnosť: 01. 10. 2021 
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Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou v zmysle § 4, ods. 1 a 3, § 6 a § 11 zákona č. 
369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení jeho noviel, zákona 416/2001 Z. z. o výkone 
prenesenej štátnej správy na samosprávu  a zákona číslo 145/1995 Z. z. o správnych 
poplatkoch  vydáva pre obec Vysoká nad Kysucou tento Dodatok č. 1 k Všeobecne – 
záväznému nariadeniu č. 3/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov 
v zariadeniach školského stravovania zriadených obcou Vysoká nad Kysucou. 

 
 

 
Predmet úpravy 

1. Predmetom úpravy tohto Dodatku č. 1 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 3/2019 
o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v zariadeniach školského stravovania 
zriadených obcou Vysoká nad Kysucou je zmena výšky príspevku na stravovanie a to 
úpravou znenia Čl. 2, §1, bod I. Všeobecne – záväzného nariadenia č. 3/2019 o výške 
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v zariadeniach školského stravovania 
zriadených obcou Vysoká nad Kysucou 

 
 

Úprava znenia 
 

1. Čl. 2, §1, bod  I sa mení na nasledovne:  

I. Výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v súlade s 
Finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 
stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup 
potravín, ktoré vydalo Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s 
účinnosťou od 01. 10. 2021 sa určuje takto: 

1. na dieťa v materskej škole:  

a) s celodenným pobytom (desiata: 0,36 €, obed: 0,85 €, olovrant: 0,24 €):         1,45 € na deň 

b) s poldenným pobytom:                                                                                       1,21 € na deň  

2. na dieťa v materskej škole - predškoláci (deti, ktoré sú 1 rok pred plnením povinnej 
školskej dochádzky a navštevujú materskú školu): 

A/ bez nároku na dotáciu na stravu: 

a) s celodenným pobytom (desiata: 0,36 €, obed: 0,85 €, olovrant: 0,24 €):         1,45 € na deň                    

b) s poldenným pobytom:                                                                                       1,21 € na deň  

B/ s nárokom na dotáciu na stravu: 

a) s celodenným pobytom (desiata: 0,36 €, obed: 0,85 €, olovrant: 0,24 €):         1,45 € na deň                    

                        z toho dotácia MPSVaR SR                                                            1,30 € / obed  

                        doplatok zákonného zástupcu žiaka MŠ                                          0,15 € / obed   
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b) s poldenným pobytom:                                                                                       1,21 € na deň  

                        z toho dotácia MPSVaR SR                                                             1,21 € / obed  

                        doplatok zákonného zástupcu žiaka MŠ                                          0,00 € / obed  

3. na žiaka I. stupňa základnej školy:                                                                       

A/ bez nároku na dotáciu na stravu:                                                                       1,15 € / obed  

B/ s nárokom  na dotáciu na stravu:                                                                       1,15 € / obed  

                     z toho dotácia MPSVaR SR                                                               1,15 € / obed         

                     doplatok zákonného zástupcu žiaka I. stupňa                                     0,00 € / obed  

4. na žiaka II. stupňa základnej školy:                                                                 

A/ bez nároku na dotáciu na stravu                                                                       1,23 € / obed  

B/ s nárokom na dotáciu na stravu:                                                                       1,23 € / obed  

                  z toho dotácia MPSVaR SR                                                                 1,23 € / obed  

                  doplatok zákonného zástupcu žiaka II. stupňa                                     0,00 € / obed 

 

5. Starosta obce Vysoká nad Kysucou, môže svojim rozhodnutím upraviť výšku príspevku 
zákonného zástupcu dieťaťa v materskej škole a zákonného zástupcu žiaka základnej školy na 
čiastočnú úhradu nákladov v Článku 2 §1 ods. I bod 2, 3, 4 na základe výšky dotácie 
poskytnutej z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVaR 
SR). 

 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia Všeobecne – záväzného nariadenia č. 3/2019 o výške príspevku na 
čiastočnú úhradu výdavkov v zariadeniach školského stravovania zriadených obcou 
Vysoká nad Kysucou ostávajú nezmenené. 

2. Na tomto Dodatku č. 1 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 3/2019 o výške príspevku 
na čiastočnú úhradu výdavkov v zariadeniach školského stravovania zriadených obcou 
Vysoká nad Kysucou sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou dňa   
07. 09. 2021 uznesením číslo 6/2021-9. 

3. Tento dodatok nadobúda právoplatnosť pätnástym dňom od jeho schválenia a účinnosť 
od 01. 10. 2021 

 
 
 

                                                                                                    Mgr. Anton Varecha 
                                                                                                           starosta obce 


