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VZN 
Obecné zastupiteľstvo obce Soľ podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 140 
ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako iba ,,zákon“), sa uznieslo na 
tomto všeobecne záväznom nariadení obce Soľ č. 55/2022 o určení výšky príspevku pre školy 
a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Soľ.  
 

VŠEOBECNE ZÁVӒZNÉ NARIADENIE 

č. 55/2022 

ktorým sa mení VZN č. 52/2021 o určení výšky príspevkov pre školy 
a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Soľ  

 
Článok  I. 

 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Soľ č. 52/2021 o určení výšky príspevkov pre školy 
a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Soľ sa mení a dopĺňa takto: 
 

1. v Čl. I sa text v stĺpci Náklady na nákup potravín na jedno jedlo, Spolu náklady na 
nákup potravín, Príspevok ZZ na režijné náklady, Dotácia na podporu dieťaťa 
k stravovacím návykom a Platba ZZ za jeden deň : 

Ukazovateľ 

Náklady na nákup 
potravín na jedno jedlo - 

1. finančné pásmo 
Spolu  

náklady 
na nákup 
potravín  

Príspevok 
ZZ  na  
režijné 

náklady 

Dotácia na 
podporu 
dieťaťa 

k stravova
cím 

návykom 

Platba ZZ 
za jeden 

deň (réžia 
a doplatok 
na nákup 
potravín) 

Desiata Obed Olovra
nt 

MŠ denná (stravník 
- dieťa MŠ) 

0,34 0,80 0,23 1,37 0,00 0,00 1,37 

MŠ denná (stravník 
- dieťa MŠ v hmotnej 
núdzi, čestné 
prehlásenie DB) 

0,34 0,80 0,23 1,37 0,00 1,30 0,07 

ZŠ poskytujúca stravu žiakom ZŠ 

ZŠ  
- stravník – žiak 
prvého stupňa ZŠ 

   - 1,08 - 1,08 0,00 0,00 1,08 

ZŠ  
- stravník – žiak 
druhého stupňa ZŠ 

- 1,16 - 1,16 0,00 0,00 1,16 

ZŠ  
- stravník – žiak 
prvého stupňa ZŠ 
v hmotnej núdzi, 
čestné prehlásenie DB 

   - 1,08 - 1,08 0,00 1,30 0,00 

ZŠ  
- stravník – žiak 
druhého stupňa ZŠ 
v hmotnej núdzi, 
čestné prehlásenie DB 

- 1,16 - 1,16 0,00 1,30 0,00 
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Ukazovateľ 

Náklady na nákup 
potravín na jedno jedlo - 

1. finančné pásmo 
Spolu  

náklady 
na nákup 
potravín  

Príspevok 
na režijné 
náklady 

Platba za jeden deň 
(réžia a doplatok na 

nákup potravín) Desiata Obed Olovra
nt 

MŠ  
- dospelý stravník 

- 1,26 - 1,26 1,14 2,40 

ZŠ  
- dospelý stravník 

- 1,26 - 1,26 1,14 2,40 

 

nahrádza a dopĺňa textom: 

Ukazovateľ 

Náklady na nákup 
potravín na jedno jedlo - 

3. finančné pásmo 
Spolu  

náklady 
na nákup 
potravín  

Príspevok 
ZZ  na  
režijné 

náklady 

Dotácia na 
podporu 
dieťaťa 

k stravova
cím 

návykom 

Platba ZZ 
za jeden 

deň (réžia 
a doplatok 
na nákup 
potravín) 

Desiata Obed Olovra
nt 

MŠ denná (stravník 
- dieťa MŠ) 

0,38 0,90 0,26 1,54 0,00 0,00 1,54 

MŠ denná (stravník 
- dieťa MŠ v hmotnej 
núdzi, čestné 
prehlásenie DB) 

0,38 0,90 0,26 1,54 0,00 1,30 0,24 

ZŠ poskytujúca stravu žiakom ZŠ 

ZŠ  
- stravník – žiak 
prvého stupňa ZŠ 

   - 1,21 - 1,21 0,00 0,00 1,21 

ZŠ  
- stravník – žiak 
druhého stupňa ZŠ 

- 1,30 - 1,30 0,00 0,00 1,30 

ZŠ  
- stravník – žiak 
prvého stupňa ZŠ 
v hmotnej núdzi, 
čestné prehlásenie DB 

   - 1,21 - 1,21 0,00 1,30 0,00 

ZŠ  
- stravník – žiak 
druhého stupňa ZŠ 
v hmotnej núdzi, 
čestné prehlásenie DB 

- 1,30 - 1,30 0,00 1,30 0,00 

 

Ukazovateľ 

Náklady na nákup 
potravín na jedno jedlo - 

3. finančné pásmo 
Spolu  

náklady 
na nákup 
potravín  

Príspevok 
na režijné 
náklady 

Platba za jeden deň 
(réžia a doplatok na 

nákup potravín) Desiata Obed Olovra
nt 

MŠ  
- dospelý stravník 

- 1,41 - 1,41 1,49 2,90 

ZŠ  
- dospelý stravník 

- 1,41 - 1,41 1,49 2,90 
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Článok II 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Návrh VZN bol podľa § 6, ods. 3, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce 
od 01.06.2022 do 15.06.2022, t.j. na dobu najmenej 15 dní. 

2. VZN číslo 55/2022, ktorým sa mení VZN č. 52/2021 o určení výšky príspevkov pre 
školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Soľ schválilo Obecné 
zastupiteľstvo v Soli, dňa 22.06.2022, uznesením číslo 305/2022.  

3. VZN číslo 55/2022 nadobúda účinnosť dňa 01.08.2022.  
 
Vyvesené na úradnej tabuli v Soli dňa 23.06.2022.  
 
 
 
                                                                                                                                  Ing. Jozef  Berta                                              
                                                                                                                           starosta obce                                      
 


