
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2011 
OBCE ĽUBOVEC  

 

ako novela k VZN č. 6/2009 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

škôl a školských zariadení  (ďalej len VZN),  
 

Návrh vyvesený: 02.09.2011     Návrh prijatý: 19.09.2011      Účinnosť od dňa: 04.10.2011 

 

Obecné zastupiteľstvo v Ľubovci podľa § 6 odst.1 v nadväznosti na § 11 odst.4 písm. g) zák. 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 

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

zákonov  p r i j í m a    toto 
 

                                                     Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2009 o výške mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení, takto:  

I.Vypúšťajú sa body 1-3 v §-e 6 Výška príspevku v školskej jedálni. Nahrádzajú sa 

týmto znením: 

1)Výška príspevku v školskej jedálni, ktorú uhrádza zákonný zástupca dieťaťa a žiaka ako 

príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni vo výške nákladov na nákup 

potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky 

na jedno jedlo v školskej jedálni je pre: 

a)deti materskej školy (stravníci od 2 – 6 rokov) 

- desiata 0,24 €   

- obed 0,60 €   

- olovrant 0,21 €  

- desiata, obed a olovrant 1,05 €/deň. Z toho príspevok zákonného zástupcu 0,90 €/deň,  

   príspevok obce 0,15 €/deň.  

b)žiaci základnej školy  

- žiaci 1. – 4. ročníka (stravníci od 6 - 11 rokov) 0,88 € / obed  

2)Výška príspevku v školskej jedálni pre iných stravníkov je: 

    a) zamestnanec materskej školy, školskej jedálne pri materskej škole, základnej školy,  

       školskej jedálne pri základnej škole, školského klubu detí a ďalší vlastní stravníci 1,05  

       €/obed. Zamestnanec 0,90 €, príspevok zo sociálneho fondu 0,15 €.  

    b) cudzí stravník (iná fyzická osoba) 2,05 €/obed, z toho réžia 1,00 €/obed 

3) Finančné prostriedky sa uhrádzajú do 15. – teho dňa v mesiaci, za ktorý sa strava platí.  

    Deťom materskej školy pri celodennej dochádzke obec prispieva čiastkou 0,15 € /deň.  

§ 8 

Účinnosť 

1. Týmto VZN sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2009 z 15.12.2009. 

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo prijaté Obecným zastupiteľstvom v Ľubovci 

dňa 19.09.2011. 

3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 - tym dňom po vyvesení na 

úradnej tabuli Obce Ľubovec, t.j. dňa  04.10.2011.  

 

 

Jozefína ŠTOFANOVÁ 

       starostka obce v.r. 



 

 


