
         Obecné zastupiteľstvo obce Štítnik  na základe ust. §6 a ust. § 11 ods. 4  písm. g) zákona 

Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení  v znení neskorších právnych predpisov 

a na základe ust. § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto: 

     DODATOK č. 1 

k VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU 

č. 2/2020 
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole 

a školskom zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Štítnik 
VZN č. 2/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školskom zariadení, 

ktorých zriaďovateľom je obec Štítnik sa mení a dopĺňa nasledovne: 

Čl. 3 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 

mení sa bod 5)  

Základná škola Náklady na nákup 

potravín 

Režijné náklady na školský 

rok 

Cena obeda  

Dospelí stravníci  - 1. pásmo €        € € 

Zamestnanci ZŠ a MŠ - s 

obalom 

1,26      1,74 3,00 

Zamestnanci ZŠ a MŠ - bez 

obalu 

1,26      1,35 2,61 

Cudzí stravníci 1,26      1,74 3,00 

 

Cena obeda na školský rok 2020/2021 pre dospelých stravníkov -  zamestnancov ZŠ a MŠ s obalom a 

cudzích stravníkov je stanovená na 3,00 € , teda s nákladmi na jednorazový hygienický obal na stravu 

v cene 0,39 €. V prípade odberu stravy zamestnancami MŠ a ZŠ bez obalu je cena obeda stanovená 

na 2,61 €. 

Čl. 4  

Záverečné ustanovenia 

 

1) Ostatné ustanovenia VZN č. 2/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole 

a školskom zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Štítnik schválené uznesením č. 179/2020 na 

zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Štítniku dňa 27.08.2020 sa nemenia. 



2) Dodatok č. 1/2020 k VZN č. 2/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole 

a školskom zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Štítnik bol schválený uznesením Obecného 

zastupiteľstva v Štítniku č.187/2020 dňa 15.10.2020 a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na 

úradnej tabuli. 

 

 

         Ladislav Belányi 

           starosta obce 


