
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. 1/2023 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2022 

o zápise dieťaťa do Spojenej školy Dudince, 

• výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v Materskej škole 

Spojenej školy Dudince, 

 

• výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v Základnej 

umeleckej škole Spojenej školy Dudince, 

 

• výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Školského klubu detí 

Spojenej školy Dudince, 

 

• výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej 

jedálni Spojenej školy Dudince, 

 

• zložení orgánov školskej samosprávy Spojenej školy Dudince zriadenou Mestom 

Dudince 

 

Mesto Dudince v súlade s ustanovením § 6 ods. l zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon), na základe doplnkov zákona 596/2003 Z. z. a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov vydáva toto VZN č. 1/2023, ktorým sa mení  dopĺňa VZN č. 4/2022 

 

TRETIA ČASŤ 

Poplatky a príspevky v školských zariadeniach 

§ 7 ods. 2 sa mení na:  

 

Zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole a žiaka v základnej škole uhrádza výšku finančného 

príspevku na nákup potravín na jedno jedlo v súlade so schválenými finančnými pásmami 

zverejnenými MŠVVaŠ SR a platnými od 1.1.2023, pre Spojenú školu Dudince s účinnosťou od 

1.3.2023 a to nasledovne: 

a) materská škola – 2.pásmo vo Finančnom pásme A 

b) I. stupeň a II.  stupeň – 1.pásmo vo Finančnom pásme A 

 

Materská 

škola 

 

Desiata Obed Olovrant Náklady 

na nákup 

potravín 

spolu 

Dotácia  

na podporu 

dieťaťa 

k stravovací

m návykom 

Platba 

zákonného 

zástupcu  

za jeden 

obed 

Stravníci 2-6 

rokov 

0,45 € 1,10 €        

 

0,35 € 1,90 € 0 € 1,90 € 

Stravníci 2-6 

rokov- 

0,45 € 1,10 € 0,35 € 1,90 € 1,30 € 0,60 € 



*s dotáciou na 

stravovanie 

 

 

 

Základná 

škola 

Náklady na nákup 

potravín spolu 

Dotácia na podporu 

dieťaťa 

k stravovacím 

návykom 

Platba zákonného 

zástupcu za jeden obed 

Stravníci 6-11 

rokov 

1,30 € 0 € 1,30 € 

Stravníci 6-11 

rokov – 

*s dotáciou na 

stravovanie 

1,30 € 1,30 € 0 € 

Stravníci 11-

15  rokov 

1,50 € 0 € 1,50 € 

Stravníci  11-

15 rokov – 

*s dotáciou na 

stravovanie 

1,50 € 1,30 € 0,20 €*  

 

*Ak je stravná jednotka vo výchovnom zariadení vyššia ako je výška dotácie, zriaďovateľ má 

právo požadovať úhradu vo výške rozdielu od rodiča. 

 

§7 ods. 3 b) sa  mení na:  

Príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov školskej jedálne (režijné náklady) 

je  4,50 € za 1 mesiac.  Povinnosť uhradiť príspevok má dieťa/žiaka, ktorý odobral najmenej 

jedno hlavné jedlo. 

 

 

§7 ods. 4 sa mení na:  

 

Zamestnanci školy a iné fyzické osoby (cudzí stravníci) majú výšku príspevku určenú v súlade 

s Finančným pásmom B, kategória stravníci od 15-19rokov 1. pásmo zverejneným MŠVVaŠ SR 

a zároveň prípustnú toleranciu navýšenia hmotnosti mäsa  o 30%. Okrem príspevkov na nákup 

potravín uhrádzajú aj režijné náklady. Výška príspevkov je nasledovná:  

 

 Náklady na nákup 

potravín  

Príspevok na režijné 

náklady k obedu 

Platba za jeden obed 

spolu 

Stravníci zamestnaní 

v škole 

2 € 1,60 € 3,60 € 

Cudzí stravníci 2 € 1,60  3,60 € 

 

§ 7 ods. 4 d) sa vypúšťa  



Účinnosť 

1. Tieto zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť od 1. marca  2023. Všetky ostatné náležitosti VZN č. 

4/2022 ostávajú v nezmenenom znení. 

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 1/2023 bolo schválené uznesením č. 19/2023 

Mestským zastupiteľstvom v Dudinciach  dňa 27.02.2023.  

 

 

 

 

 

                                                                                                   PaedDr. Dušan Strieborný 

                                                                                                              primátor mesta 

 

 

 

Vyvesené pred schválením od 26.01.2023  do 27.02.2023                                                

Vyvesené po schválení od 27.02.2023 do 14.03.2023 


