
Obec Lovinobaňa v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a ustanoveniami § 2, písm.g/ zákona č. 416/2001 Z.z.  o prechode  niektorých 

pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov 

a zákona č.245/2008 Z.z. o výchove  a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva 

 

DODATOK č. 1 

 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2022 

 

o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lovinobaňa. 
 

 

§ 1 

Zmeny a doplnky 
 

Mení sa pôvodný text v Čl. III a § 8 ods. 1, písm. a), b) v Čl. V  VZN č. 3/2022 o určení výšky 

príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Lovinobaňa, ktoré bolo schválené uznesením OZ č. 65/2022 dňa  14.09.2022  a 

nahrádza sa novým textom v znení :  
 

Č. II 

§ 3 

2. Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza bezhotovostne do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca 

 

Čl. III 

Príspevok na činnosť školského klubu detí 

 

§5  

 

1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí pri základnej škole 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lovinobaňa prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou:

 6,- € na jedného žiaka 

 4,- € na jedného žiaka v hmotnej núdzi. 

 

2. Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza bezhotovostnou platbou do 20.dňa kalendárneho mesiaca, 

ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok platí. 

 

Čl. V 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálňach 

 

§ 8 

 

1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo 

výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s uvedenými 

finančnými pásmami a čiastočnú úhradu  režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov. 

 

a. Základná škola: 

 

I.stupeň 

 

Náklady na potraviny 1,50 € 

réžia 0,20 € 

Spolu: 1,70 € 



Dotácia (HN, ŽM, bez DB) 1,30 € 

Hradené rodičom: 0,40 € 

 

 

II.stupeň 

 

Náklady na potraviny 1,70 € 

réžia 0,20 € 

Spolu: 1,90 € 

Dotácia(HN,ŽM, bez DB) 1,30 € 

Hradené rodičom: 0,60 € 

 

Desiata 

Náklady na potraviny 0,70 € 

réžia 0,10 € 

SPOLU:  0,80 € 

 

Dospelý stravník uhrádza finančné náklady na nákup potravín a na režijné náklady. 

Obed dospelý stravník: 

   

  náklady na potraviny          2,20 € 

  režijné náklady  2,00 € 

  spolu    4,20 € 

 

 

b. Materská škola: 

 

Náklady na potraviny: desiata 0,45 € 

obed 1,10 € 

olovrant 0,35 € 

réžia 0,20 € 

Spolu: 2,10 € 

Dotácia (predškoláci bez DB, HN, 

ŽM) 

1,30 € 

Hradené rodičom: 0,80 € 

 

Dospelý stravník uhrádza finančné náklady na nákup potravín a na režijné náklady. 

Obed dospelý stravník: 

   

  náklady na potraviny          2,20 € 

  režijné náklady  2,00 € 

  spolu    4,20 € 

 

§ 2 

Záverečné ustanovenia 

 

Tento dodatok č. 1 k VZN č. 3/2022 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lovinobaňa bol schválený 

uznesením obecného zastupiteľstva č. 96/2022 dňa 14.12.2022 s účinnosťou od 01.01.2023 
 

 

Návrh dodatku č. 1 vyvesený  na pripomienkovanie dňa: 29.11.2022 

Návrh dodatku č. 1 zvesený dňa: 14.12.2022 



Pripomienky: Vynechať celý text uvedený v Čl.1, Čl.2, Čl.IV,Čl.VI, a §7 v Čl.V dopísať znenie textu §1 a 

§2 uvedeného v pripomienke, doplniť Čl. II § 3 bod 2, príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza 

bezhotovostnou platbou  do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca 

 

Dodatok k VZN vyvesený dňa: 15.12.2022 

Dodatok k VZN zvesený dňa:   30.12.2022 

 


