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Obec Úľany nad Žitavou v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, v zmysle §28, § 49, § 114 a § 140 zákona č. 245/2008 
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 6 zákona č. 596/2003 Z.z. 
o štátnej správe v školstve a o školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov vydáva tento dodatok k VZN  č.2/2019  o 
výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach zriadených  Obcou Úľany nad Žitavou 

 
Čl. 1 

Predmet 
 

Týmto VZN sa Obce Úľany nad Žitavou č. 3/2019 sa mení a dopĺňa VZN Obce Úľany 
nad Žitavou č. 2ú2019 o  o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených  Obcou 
Úľany nad Žitavou nasledovne: 

1) V čl. 5 Určenie podmienok a úhrada mesačných príspevkov zákonného zástupcu 
sa pridáva ods. 5) v znení: 

Príspevky na stravovanie v ŠJ : 
Jednorazový príspevok na stravovanie t. j. zálohová platba, vo výške 20 € sa 
uhrádza vopred pred nástupom dieťaťa na stravovanie (t. j. pred začiatkom 
školského roka vopred, najneskôr do 15. dňa v mesiaci august), a bude zúčtovaný po 
ukončení školského roka. Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie 1,20 € na 
výchovu k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách 
v pôsobnosti MPSVaR SR bude jednorazový príspevok na stravovanie t.j. suma 20 €, 
vrátený zákonnému zástupcovi dieťaťa v plnej výške. Deti z MŠ do 5 rokov zálohovú 
platbu neuhrádzajú, lebo na nich sa dotácia nevzťahuje. 
Preplatky zo stravného a zálohová platba sa vyplácajú na konci školského roka na 
číslo účtu stravníka uvedeného v prihláške. 
Režijné náklady za obed na jeden mesiac sú 2,- eurá. Ak dieťa neodstravuje ani 
jeden deň v mesiaci, režijné náklady neuhrádza.  

 
Čl. 2 

Záverečné ustanovenia 
 

1) Obecné zastupiteľstvo obce Úľany nad Žitavou sa na tomto všeobecne záväznom 
nariadení uznieslo dňa ............... 
 

2) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom .............................  
 

3) Ostatné ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku 
zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach zriadených  Obcou Úľany nad Žitavou sú nezmenené. 
 
            
                 
                                                                                   Ing. Rudolf Frýželka  

                                                                                          starosta obce 

 


