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DODATOK č.  1 

K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU  

OBCE MODROVÁ  

č. 1/2019 

o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v materskej škole a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce Modrová 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Modrová v súlade s ustanovením §6 ods. 1 a §11 ods. 4 písm. g) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov vydáva   

NÁVRH Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Modrová 

č. 1/2019 

o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výške príspevkov na čiastočnú 

úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni  

 
Článok 1 

Predmet dodatku  
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 
a výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni  sa 
mení a dopĺňa nasledovne :  
 
1. Znenie Článku 5 ods. 5 a tabuľka Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 sa mení 
nasledovne :  
      
ods. 5) Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na 
zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v materskej škole. V zmysle zákona č. 544/2010 Z. 
z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR (§ 4 ods. 6) sa poskytuje dotácia na podporu výchovy 
k stravovacím návykom dieťaťa v sume 1,30 EUR za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo 
výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu. 
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Tabuľka:  

Stravník 
Materská škola 

Náklady na nákup potravín na 

jedno jedlo - 3. finančné pásmo 

Spolu  
náklady 

 na nákup 
potravín 

Dotácia štátu 
na podporu 

oprávnených 
detí 

Réžia/ deň 

Desiata Obed Olovrant 

MŠ dieťa 
(2-6r) 

0,50 1,20 0,40 2,10 - - 

Dieťa MŠ 
Predškolák 0,50 1,20 0,40 2,10 1,30 - 

  Pozn.: sumy sú uvedené v eur. 

 

 

Stravník Obed Príspevok 
obce 

Prevádzková 
réžia 

Platba za jeden deň 

Zamestnanci MŠ 2,40 - - 2,40 

Cudzí stravníci 2,40 0,30 2,30 5,00 

Pozn.: sumy sú uvedené v eur. 

 

Školská jedáleň poskytuje stravovanie cudzím stravníkom so súhlasom zriaďovateľa RUVZ v 
Trenčíne za čiastočnú úhradu nákladov a nákup potravín. Výška režijných nákladov na 
stravovanie, ktoré hradí cudzí stravník vo výške 2,60 EUR / na 1 cudzieho stravníka a deň ( 
doteraz 2,59 EUR). Spolu 4,70 EUR. 

Článok 2 

Záverečné ustanovenia  

 
1. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2019 bol zverejnený na 
úradnej tabuli dňa 30.11.2022. 

 

2. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2019 bol schválený na zasadnutí 
Obecného zastupiteľstva Modrová dňa 14.12.2022, uznesením č. …../2022.  

 

2. Tento Dodatok č. 1 k  Všeobecne záväznému nariadeniu nadobúda účinnosť dňa 
01.01.2023.  

 

V Modrovej, dňa 14.12.2022 
 

         Mgr. Marián Lacko 

          starosta obce  
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Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Modrová dňa: 30.11.2022 

 

Návrh VZN zverejnený na webovej stránke obce dňa: 30.11.2022 

 

VZN schválené Obecný zastupiteľstvom v Modrovej dňa:  

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Modrová dňa:  

 

VZN zverejnené na webovej stránke obce dňa:  

 

VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023 

 

 

 


