
 
 

Dodatok č. 1 k  

Všeobecne záväznému nariadeniu obce  RABČICE 

č. 1/2021 
  o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady 

a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rabčice  

 

 

 

  Obecné zastupiteľstvo v Rabčiciach v súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa  § 140 ods. 

10 zákona č, 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako iba „zákon“), sa uznieslo na 

tomto dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu obce  Rabčice č. 1/2021 o určení 

výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady 

a podmienkach úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rabčice. 

 

 

Mení sa :  

 

Článok III. 

Školská jedáleň 

§ 3 

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského 

stravovania a určenie výšky príspevku na režijné náklady 

 

 

4)  Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa (materskej školy, ďalej len „MŠ“)  

     alebo žiaka (základnej školy ďalej len „ZŠ“) vo výške  nákladov na nákup potravín podľa  

     vekových kategórii stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a výška  

     príspevku na režijné náklady sú určené za každý stravovací deň nasledovne:  

 

                              Desiata: Obed:  Olovrant:  Rež.náklady:   SPOLU:      Dotácia: 

Materská škola 

Stravník  MŠ         0,45  €    1,10  €    0,35  €       0,40  €               2,30 €           1,30 €    

/2-6 rokov/                                                                                                       (HN,ŽM,DB)               

 

Základná škola 

Žiaci I. stupňa      0,65 €     1,50 €       ---             0,40  €                2,55 €           1,30 € 

                                                                                                                         (HN,ŽM,DB)   

Základná škola  

Žiaci II. stupňa     0,70  €   1,70 €       ---             0,40 €                  2,80 €            1,30 €                 

                                                                                                                         (HN,ŽM,DB)       

Dospelí stravníci     

                                           2,20   €     ---             1,70  €                  3,90 €                  

 

 

 



Článok V. 
§6 

Záverečné  ustanovenia 

 

1)  Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v Materskej škole,  na čiastočnú  

     úhradu  nákladov za pobyt žiaka v Školskom klube detí uhradí zákonný zástupca  do 20.    

     dňa v kalendárnom mesiaci vopred za nasledujúci kalendárny mesiac bankovým prevodom  

     alebo poštovou poukážkou na účet  IBAN: SK72  5600  0000 0040 4097 3008, 

     a na čiastočnú úhradu nákladov stravníka v Školskej jedálni uhradí zákonný zástupca  do  

     20. dňa v kalendárnom mesiaci vopred za nasledujúci kalendárny mesiac bankovým     

     prevodom alebo poštovou poukážkou na účet  IBAN : SK42 5600 0000 0040 4097 5003. 
 
 
2)Tento Dodatok k  všeobecne záväznému  nariadeniu obce č. 1/2021 bol schválený obecným    
   zastupiteľstvom Obce Rabčice  dňa 13.02.2023 Uznesením č.6/1/2023  a nadobúda  
   účinnosť 1. marca 2023. 
 
 
 
 
                                                                                    Mgr. Gabriel Vons 
                                                                                       starosta obce 
 
 
 
 
 

 

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2021 bol vyvesený na webovom sídle obce:    27.01.2023 

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2021 bol zvesený z webového sídla obce:     12.02.2023 

Pripomienky k Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2021 prijaté dňa :  //// 

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2021 bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva  dňa : 

13.02.2023 uznesenie č. 6/1/2023. 

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2021 bol po schválení vyvesený na webovom sídle obce dňa: 

13.02.2023 

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2021 bol zvesený z webového sídla obce dňa:    

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2021 nadobúda účinnosť :  01.03.2023 

 

 

 

 

 

 

 


