
Obec Hrachovo, Mieru 35, 980 52  Hrachovo 

Číslo spisu: 250/2022-003  

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrachovo č. 9/2022, ktorým sa menia a 

dopĺňajú Všeobecne záväzné nariadenia obce Hrachovo č. 1/2021, č. 2/2021 a  

č. 6/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a 

školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrachovo - Návrh 

 

 

 
 

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) zverejnený na 

pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov  

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 25. 11. 2022 

Zverejnený na webovom sídle obce dňa: 25. 11. 2022 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 25. 11. 2022 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 06. 12. 2022 

Pripomienky zasielať: 

 písomne na adresu: Obec Hrachovo, Mieru 35, 980 52  Hrachovo, 

 elektronicky na adresu: michaela.vyvlekova@hrachovo.dcom.sk, 

 ústne do zápisnice na obecnom úrade v Hrachove: u spracovateľa 

návrhu VZN – Ing. Michaela Vývleková,  

 telefónne číslo: 047/56 95 126. 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 07. 12. 2022 

 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

Na rokovaní obecného zastupiteľstva v Hrachove uznesením číslo, zo 

dňa: 

 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:  

VZN zverejnené na webovom sídle obce dňa:  

VZN nadobúda účinnosť dňom: 01. 01. 2023 

VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa:  
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Obec Hrachovo v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, v zmysle § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 140 ods. 9, 10 a § 141 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. 

z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  

 

v y d á v a 

 

tento návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrachovo č. 9/2022 ktorým sa menia a 

dopĺňajú Všeobecne záväzné nariadenia obce Hrachovo č. 1/2021, č. 2/2021 a č. 6/2022 o 

určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrachovo (ďalej len „VZN“). 

 

Článok 1 

VZN obce Hrachovo č. 1/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a 

školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrachovo v znení zmien a doplnkov 

VZN obce Hrachovo č. 2/2021 a č. 6/2022, sa mení a dopĺňa nasledovne: 

a) v článku 4 ods. 5 znie: 

5. Od 01. 01. 2023 bude výška príspevku na nákup potravín podľa nových finančných pásiem 

určená  pre deti podľa Finančného pásma A -  2. pásmo a pre dospelých stravníkov podľa 

Finančného pásma B v kategórii Stredná škola od 15 do 19 rokov – 2. pásmo nasledovne: 

Bežné stravovanie Desiata Obed Olovrant Spolu Dotácia na podporu 

výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa/žiaka 

Úhrada zákonného 

zástupcu alebo  

dospelej osoby  

strava/1 deň 

Materská škola  

Stravníci od 2 do 5 rokov 

0,45 1,10 0,35 1,90 0,00 1,90 

Materská škola  

Stravníci  hmotná núdza, 

životné minimum 

0,45 1,10 0,35 1,90 1,30 0,60 

Základná škola 

Stravníci od 6 do 11 rokov 

s dotáciou 

- 

 

1,50 - 1,50 1,30 0,20 

Základná škola 

Stravníci od 6 do 11 rokov 

bez dotácie 

 1,50 - 1,50  1,50 

Základná škola 

Stravníci od 11 do 15 rokov 

s dotáciou 

- 1,70 - 1,70 1,30 0,40 

Základná škola 

Stravníci od 11 do 15 rokov 

bez dotácie 

 1,70 - 1,70  1,70 

Dospelí stravníci 

Stravníci od 15 do 19 rokov 

- 2,20 - 2,20 0,00 2,20 

Základná škola  

Stravníci od 6 do 15 rokov 

bez dotácie 

0,65 - - 0,65  0,65 
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b) v článku 4 ods. 9 znie: 

9. Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 10 a § 141 ods. 6 školského zákona určuje 

výšku príspevku na úhradu režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov v školskej 

jedálni a výdajnej školskej jedálni nasledovne: 

a) zákonný zástupca každého dieťaťa (aj dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia na 

podporu výchovy k stravovacím návykom), prispieva na režijné náklady v školskej 

jedálni pri materskej škole paušálne sumou 5,00 Eur mesačne, 

b) zákonný zástupca žiaka základnej školy prispieva na režijné náklady v školskej jedálni 

ako súčasti základnej školy paušálne sumou 5,00 Eur mesačne. 

 

Článok 2 

1. Toto VZN obce Hrachovo č. 9/2022 bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Hrachove 

uznesením č. ....................., zo dňa ................. .  

2. Ostatné ustanovenia, ktoré nie sú týmto VZN upravené, ostávajú v platnosti bez zmeny. 

3. Toto VZN č. 9/2022 nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2023. 

 

 

....................................... 

              Ondrej Knechta 

         starosta obce 

 

 

 


