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Obecné zastupiteľstvo Obce Hrabkov vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a v zmysle § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 115 ods. 5, § 140 ods. 9, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto: 

Čl. I 

§ 4 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni sa mení nasledovne: 

1) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni uhrádza zákonný zástupca vo 

výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórii stravníkov v nadväznosti na 

odporúčané výživové dávky a rozpätia finančných pásiem zverejnené Ministerstvom 

školstva SR na internetovej stránke: 

a) materská škola: stravníci od 2 až 6 rokov - desiata 0,50 eur, obed 1,20 eur, olovrant 0,40 

eur, spolu 2,10 eur (Finančné pásmo A - 3. pásmo ), 

b) základná škola: stravníci od 6 - 11 rokov - obed 1,70 eur (Finančné pásmo A - 3. pásmo), 

c) základná škola: stravníci od 11 - 15 rokov - obed 1,90 eur (Finančné pásmo A - 3. pásmo), 

d) zamestnanci ZŠ s MŠ Hrabkov: 5,35 eur ( Finančné pásmo B - 3. pásmo ), 

e) dôchodcovia obce: 5,35 eur (z toho platia dôchodcovia 4,80 eur a obec 0,50 eur) (Finančné 

pásmo B - 3. pásmo ), 

f) iné fyzické osoby (so súhlasom zriaďovateľa a príslušného úradu verejného zdravotníctva): 
5,35 G ( Finančné pásmo B - 3. pásmo ). 

 

2)  Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni zákonný zástupca, zamestnanec 
ZŠ s MŠ a iná fyzická osoba uhrádzajú v hotovosti vedúcej ZŠS pri ZŠ s MŠ alebo prevodom 
na bankový účet a to do 15. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. 

 
  

 

 

DODATOK č. 2/2022 

ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecné záväzné nariadenie   

  Obce Hrabkov Účinnosť od: 

  
č. 3/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy 

a školského zariadenia     01.01.2023 

     
   



Čl. II 

 

(1) Na tomto Dodatku č. 2/2022 k VZN Obce Hrabkov č. 3/2012 o určení výšky príspevku na 

činnosť školy a školského zariadenia v obci Hrabkov sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo 

v Hrabkove dňa 16.12.2022, uznesením č.13/2022. 

(2) Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023.  

(3) Nadobudnutím účinnosti Dodatku č. 2/2022 k VZN Obce Hrabkov č. 3/2012 o určení výšky 

príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v obci Hrabkov stráca účinnosť 

Dodatok č. 1/2019 k VZN Obce Hrabkov č. 3/2012 o určení výšky príspevku na činnosť 

školy a školského zariadenia v obci Hrabkov.   

 

 

 

 

 

 

V Hrabkove 16.12.2022     JUDr. Eva Humeňanská v. r. 

         starostka obce  

            

             

 

 

 
     

 

 


