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NÁVRH 
 

 
 
 

Dodatok č. 2 
 

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Marianka 
 

č. 4 /2019 
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a školského 

zariadenia 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Marianka na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení  
s ustanoveniami § 28 ods. 5, § 114 ods. 6 a § 140 ods. 10 zákona NR SR č. 245/2008 Z. 
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorým sa dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z.  
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, sa 
uznieslo na tomto Dodatku č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2019 o výške 
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a školského zariadenia: 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

Týmto Dodatkom č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2019 (ďalej len 
„nariadenie“) sa v § 4 ods. 1 nariadenia dopĺňajú nové body c), d) a e) a ich znenia sú 
nasledovné: 

 

„§ 4 

Výška príspevku v školskej jedálni 
c) stravníci v materskej škôlke uhrádzajú okrem príspevku na nákup potravín na 
jedno jedlo aj režijné náklady vo výške 7,50 Eur/mesiac. Režijný príspevok je 
nevratný. Každé dieťa/žiak, ktorý odoberie aspoň jeden obed v mesiaci, uhrádza 
režijný príspevok, 
d) stravníci v základnej škole uhrádzajú okrem príspevku na nákup potravín na jedno 
jedlo aj režijné náklady vo výške 10,00 Eur/mesiac. Režijný príspevok je nevratný. 
Každé dieťa/žiak, ktorý odoberie aspoň jeden obed v mesiaci, uhrádza režijný 
príspevok, 
e) príspevok na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca i za stravníkov s diabetes, 
celiakiou a iným typom diéty, ktorým je umožnená donáška hotového jedla do 
školskej jedálne a za deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej 
dochádzky.“ 
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§ 2 

Záverečné ustanovenie 

1. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 4/2019 bol zverejnený na úradnej tabuli a na 
webovom sídle obce v lehote uvedenej v § 6 ods. 3 Zákona č.369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov. 

2. Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2019 bol schválený Obecným zastupiteľstvom 
v Marianke na zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa .......................... 
uznesením č. ...................... 

3. Tento Dodatok č. 2 nadobúda účinnosť ................. 2020. 
 
 

 
 
 
 
 
  Ing. Dušan Statelov 
starosta obce Marianka 

 
 
 
 
Vyvesené dňa:  
 
 
Zvesené dňa:   

 
 
 
 
 


