
NÁVRH 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

 Obce Liešťany 

č.2/2022 

 

ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie Obce Liešťany č. 1/2019 o určení výšky 

finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie 

a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých 

zriaďovateľom je Obec Liešťany 

 (ďalej len „VZN“) 

 
Návrh VZN č. 2/2022:     

-     vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa : 02.08.2022   

-     zvesený z úradnej tabule obce  dňa :  

-     zverejnený na webovom sídle obce dňa: 02.08.2022  

-     zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 02.08.2022                       

                          

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN č. 2/2022 do (včítane):  12.08.2022 

  

Doručené pripomienky (počet) :   

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č. 2/2022  uskutočnené dňa:  

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č.2/2022  doručené poslancom dňa:  

VZN č. 2/2022 schválené  Obecným zastupiteľstvom v Liešťanoch dňa  ..............  uzn. č. .................. 

VZN č. 2/2022  vyvesené na úradnej tabuli obce  dňa :  

VZN č. 2/2022  zvesené z úradnej tabule obce  dňa :  

VZN č. 2/2022  zverejnené na centrálnej úradnej elektronickej tabuli obce: od ............................                     

do ...................... 

VZN č. 2/2022 zverejnené na webovom sídle obce dňa:  ........................ 

  

VZN č. 2/2022  nadobúda účinnosť dňom: ....................... 

                                                                                                   

  

                                                                                                             Ľubomír   N o s k a 

                                                                                                                  starosta obce 

 

 

 



 

Obec Liešťany podľa ustanovení § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 6 ods. 24 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 ustanoveniami § 28, § 114, § 140 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a 

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

predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Liešťany č. 2/2022.   

§ 1 

Účel a predmet 

Všeobecne záväzné nariadenia obce Liešťany č. 1/2019 o určení výšky finančných príspevkov 

na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním 

v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Liešťany sa mení a dopĺňa 

takto: 

 

1.V § 6 sa mení ods.1 takto: 

    Zariadenie školského stravovania poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu    

    nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa  

    vekových kategórií stravníkov v súlade s Finančnými pásmami nákladov na nákup potravín  

    na jedno jedlo, určenými ministerstvom školstva s účinnosťou od 2.9.2022.   

 

2.V § 6 sa mení ods. 2 takto: 

   Výška príspevku je nasledovná: 3. finančné pásmo 

 

  

 

 

3. V § 6  sa mení ods. 3 takto: 

    Zákonný zástupca uhrádza príspevok na režijné náklady zariadenia školského stravovania vo    

    výške 3,00 € mesačne za dieťa v MŠ a 3,00 € mesačne na žiaka ZŠ. 

4. V § 7  sa mení ods. 3 takto: 

    Náklady na nákup potravín na jedno jedlo pre dospelého stravníka sa určujú vo výške 1,41 €     

    a režijné náklady vo výške 2,12 €. 

2. V § 7  sa mení ods. 4 takto: 

    Dospelý stravník uhrádza za jedno hlavne jedlo cenu, ktorá sa skladá z príspevku vo výške  

    nákladov na nákup potravín a režijných nákladov – hodnota obeda je 3,53 €. 

3. V § 7  sa mení ods. 5 takto: 

    Stravovanie zamestnancov sa realizuje v súlade so Zákonníkom práce. Hodnota obeda je  

    stanovená na sumu 3,53 €, pričom zamestnávateľ hradí 55% ceny jedla a zároveň prispieva  

    na stravu zo sociálneho fondu. 

 

 

Stravník  - dieťa v MŠ 
1 desiata 1 obed 1 olovrant 

Celodenná 

strava 

€ € € € 

Stravníci od 2 – 6 rokov 0,38 0,90 0,26 1,54 

Stravník  - žiak v ZŠ 
1 desiata 1 obed - 

Poldenná 

strava 

€ € € € 

Stravníci od 6 – 11 rokov 0,52 1,21 - 1,73 



 

§ 2 

Záverečné ustanovenia 

1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Liešťany č. 2/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné   

    nariadenie obce Liešťany č. 1/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú    

   úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách    

   a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Liešťany schválilo Obecné   

   zastupiteľstvo  v Liešťanoch  dňa .......................... uznesením číslo ..............................  

2.Všeobecne záväzné nariadenie obce Liešťany č. 2/2022, ktorým sa mení Všeobecne záväzné  

   nariadenie obce Liešťany č. 1/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú  

   úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách     

  a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Liešťany  nadobúda účinnosť                    

  15-tym  dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli obce Liešťany. 

 

V Liešťanoch, dňa 02.08.2022  

 

 

 

 

           Ľubomír Noska  

              starosta obce  


