
Obecné zastupiteľstvo v Matejovciach nad Hornádom podľa § 6 zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 114 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a v zmysle a § 6 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 vydáva 

 

Dodatok č. 3 

k 

všeobecne záväznému nariadeniu obce Matejovce nad Hornádom 

č. 1/2018 
 

o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

i školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Matejovce nad Hornádom a určenie 

podmienok tejto úhrady (ďalej len „všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018“). 
 

 

 

 

§ 2 a 

Školský klub detí 

 

 

1. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí je 

stanovený vo výške 7.-  € 

 

 

 

§ 3 

 

Školská jedáleň 

 

 

2. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhradí príspevok vo výške nákladov na nákup potravín na 

jedno jedlo a podľa vekových kategórii stravníkov v súlade s finančnými pásmami určenými 

Ministerstvom školstva bez úhrady režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov. Finančné 

pásmo č.3. 

 

3. Deti MŠ  desiata    0,38€                         žiaci ZŠ 1.-4.   obed 1,21€ 

                     obed       0,90€ 

                     olovrant 0,26€ 

                     SPOLU:   1,54 € 

 

4. Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni pri materskej 

škole 0,10€/deň na jedného stravníka. 

 

 



Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a príspevok na úhradu režijných nákladov 

v školskej jedálni zákonný zástupca uhrádza do 15 dňa v mesiaci vedúcej školskej jedálni alebo 

prevodom na účet. 

 

Zriaďovateľ je povinný znížiť úhradu zákonného zástupcu dieťaťa v zariadení školského stravovania 

o dotáciu poskytnutú podľa osobitného predpisu, ktorým je § 4 zákona č. 544/2010 Zz. o dotáciách 

v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 

 

 

Čl. 2 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dodatok č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2018 schválilo obecné zastupiteľstvo 

obce Matejovce nad Hornádom na svojom zasadnutí dňa 14.10.2022   uznesením číslo 

178/2022 

2. Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  

 

V Matejovciach nad Hornádom dňa 13.9.2022 

 

 

                                                                                                                   Marta Stanislavová  

            starostka obce 

 

Návrh dodatku č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2018  vyvesený na úradnej tabuli obce 

a na webovom sídle obce dňa: 14.9.2022 

 

Schválený dodatok č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2018  vyvesený na úradnej tabuli obce 

a na webovom sídle obce dňa: 14.10.2022 

 

Dodatok č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2018 zvesený na úradnej tabuli obce dňa: 

31.10.2022 

 

Dodatok č. 3 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2018 nadobudol účinnosť dňa: 1.11.2022 

 


