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Dodatok č. 1/2018 k 

Všeobecne  záväznému  nariadeniu Obce  Kazimír č. 5/2015 
 
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosti školského klubu detí, na 
čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kazimír 
( nariadenia o určení výšky príspevku v škole a školskom zariadení) 
 
Obecné zastupiteľstvo v Kazimíri  na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a ustanovenia § 11 ods. 4 
písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych 
predpisov a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov  v y d á v a tento Dodatok č. 1/2018 
 
VZN sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 
Pôvodné znenie: 

§ 4 
Výška a podmienky platenia príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 
 

(1) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, 
ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových 
kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. 

(2) Príspevok, ktorý  uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, alebo žiaka vo výške nákladov na 
nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov je:  

Materská škola 
a) stravníci od 2 – 6 rokov                                                          1,05 €  
b) zamestnanci            1,05 € 
c) dôchodcovia           1,20 € 
c) iné fyzické osoby                                                                    2,00 €   
 
Základná škola 
a) stravníci od 6 – 11 rokov                                                       0,88 € 
c) zamestnanci                     1,05 € 
d) iné fyzické osoby                                                                   2,00 € 
 
Navrhované znenie: 

§ 4 
 

Výška a podmienky platenia príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 
 

(1) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, 
ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových 
kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. 

(2) Príspevok, ktorý  uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, alebo žiaka vo výške nákladov na 
nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov je:  
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Materská škola 
a) stravníci od 2 – 6 rokov                                                           1,19 € 
b) zamestnanci        1,19 €  
c) dôchodcovia            1,40 € 
d) iné fyzické osoby                                                                     2,20 € 
 
Základná škola 
a) stravníci od 6 – 11 rokov                                                       1,01 € 
b) zamestnanci                      1,19 € 
c) iné fyzické osoby                                                                   2,20 € 
 

 
Tento Dodatok č. 1/2018 k Všeobecne záväznému nariadeniu o určení výšky príspevku v 
škole a školskom zariadení bolo vyvesené na pripomienkovanie  6.11.2018 a zvesené dňa 
22.11.2018 . 
Všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Kazimíri, dňa  
22.11.2018, uznesením číslo 189 /2018 

 
Toto Všeobecné záväzné nariadenie Obce Kazimír nadobúda účinnosť dňa 1.januára.2018 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 Jozef Toma  
                                                                                                                starosta obce 

 
 
 
 
 


