
1. Návrh Dodatku č.4/2022 k VZN č. 1/2014 bol vyvesený na úradnej tabuli obce a zverejnený na webovom sídle obce                       dňa  28.11.2022

2. Návrh Dodatku č. 4/2022   k VZN č. 1/2014  bol zvesený z úradnej tabule obce 2022                                                                          dňa  15.12.2022 

3. Dodatok č. 4/2022   k VZN č. 1/2014 po schválení bol vyvesený na úradnej tabuli obce  a zverejnený na webovom sídle obce          dňa 16.12. 2022

4. Dodatok  č. 4/2022   k VZN č. 1/2014 nadobúda účinnosť                                                                                                                      dňa 01.01. 2023

Obecné zastupiteľstvo v Somotore v zmysle § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 245/2008 Zb. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon)  schválilo

Dodatok č. 4/2022 k
Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2014

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej
jedálni

 Všeobecne záväzné nariadenie  Obce Somotor  č.1/2014 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni sa mení  tak, že sa   Čl. 4  nahrádza novým
článkom 4 v tomto znení:

Článok 4
Úhrada za prípravu a poskytovanie jedál a nápojov v školskej jedálni

Podľa § 140 ods. 10 , § 141 ods. 6  a § 142a  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a na základe zverejneného rozpätia 
finančných pásiem Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na nákup potravín na jedno 
jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 1.1.2023 obec Somotor ako zriaďovateľ
stanovuje  výšku úhrad nasledovne:

Materská škola- Finačné pásmo A

MŠ  Desiata
1.pásmo

Obed
1.pásmo

Olovrant
1.pásmo

Spolu za
potraviny

Režijné
náklady

   
     Spolu     

 
travníci  od 
2 – 6 rokov

0,40 € 1,00 € 0,30 €   1,70 € 0,10 € 1,80 €



Základná škola- Finančné pásmo A

ZŠ Obed
1.pásmo

Režijné náklady  Spolu

Stravníci od 6 – 11 rokov 1,30 € 0,10 € 1,40 €

Stravníci od 11 – 15 rokov 1,50 € 0,10 € 1,60 €

Zriaďovateľ je povinný znížiť úhradu zákonného zástupcu dieťaťa v zariadení školského 
stravovania o dotáciu poskytnutú podľa osobitného predpisu.

Zamestnancom  školy  alebo  školského  zariadenia  a iným  fyzickým  osobám  sa  určuje  stupeň
finančného pásma ako pre vekovú kategóriu stravníkov 15-19 ročných podľa Finančného pásma B
– 1. pásmo. Pri príprave hlavných jedál pre zamestnancov školy alebo školského zariadenia a iné
fyzické osoby podľa Finančného pásma B je v normovaní prípustná tolerancia navýšenia hmotnosti
mäsa o 30 %.  

Zamestnanci a     cudzí stravníci – Finančné pásmo B

Finančný limit
na potraviny

Režijné náklady Spolu

Zamestnanci 2,00 € 0,90 € 2,90 €

Cudzí stravníci 2,00 € 0,90 € 2,90 €

 
                                                                 Článok 5
                                           Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.4/2022 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2014 o výške príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni bol prijatý OZ v Somotore dňa 
15.12.2022  uznesením č. 24/12/2022 .

2. Tento Dodatok č.4/2022 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2014 o výške príspevku na
čiastočnú  úhradu  nákladov  a  podmienky  úhrady  v  školskej  jedálni  nadobúda  účinnosť  dňa
01.01.2023. Na úradnej tabuli vyvesené dňa 16.12.2022 .   

                                                                                                          Ján Juhász – starosta obce
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