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               OBEC Zemplínska Teplica 
Okružná 340/2 076 64 Zemplínska Teplica 

                                                               

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2022, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2019 
              o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:                                                                        01. 7. 2022 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:                                                          01. 7. 2022 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:                                                 01. 7. 2022 

Dátum ukončenia pripomienkového konania:                                                          15. 7. 2022 

Pripomienky zasielať: 

- Písomne na adresu: Obec Zemplínska Teplica, ul. Okružná 340/2,  076 64 Zemplínska Teplica 

- Elektronicky na adresu: ocuzteplica@slovanet.sk 

Doručené pripomienky (počet) : .............. 0 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN bolo uskutočnené dňa:  - 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa: -   

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

  Na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Zemplínskej Teplici dňa:    06. 09. 2022 

  VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Zemplínska Teplica dňa : 06. 09. 2022   

  VZN zvesené z úradnej tabule obce Zemplínska Teplica dňa :   06. 09. 2022 

  VZN nadobúda účinnosť dňom:  1.10.2022 

  
  
úradná pečiatka  
s erbom obce  
 

za obec : Mgr. Jozefína Uhaľová 

starostka 
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Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2022,  

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2019 o  výške 

príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach 

 

Obecné zastupiteľstvo sa na základe ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení: 

 

Článok 1 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2019 o  výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zemplínska Teplica sa 

mení a dopĺňa takto: 

1. Príloha č. 1 k VZN č. 5/2019 o  výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zemplínska 

Teplica sa nahrádza novým znením:  

PRÍLOHA č. 1 

Článok 2 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2022, ktorým sa mení všeobecné záväzné nariadenie  

č. 5/2019 o  výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zemplínska Teplica schválené Obecným 

zastupiteľstvom v Zemplínskej Teplici dňa 06. 09. 2022 pod číslom 1.  

VZN nadobúda účinnosť dňa 1. 10. 2022. 

 

 

 

 

 

 

       Mgr. Jozefína Uhaľová 

            starostka obce 
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Príloha č. 1 

 

 

Výška príspevku 

zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pri MŠ a ZŠ Zemplínska Teplica 

 

 

 desiata obed olovrant Príspevok 

na režijné 

náklady 

spolu Dotácia na 

podporu 

výchovy 

k stravovacím 

návykom 

dieťaťa/žiaka 

Úhrada 

zákonného 

zástupcu 

alebo 

dospelej 

osoby 

Materská škola 

/Stravník od 2-5 rokov/ 

0,38 0,90 0,26  1,54  1,54 

Materská škola 

/stravník predškolská 

dochádzka, hmotná núdza, 

životné minimum 

0,38   0,90 0,26  1,54 1,30 0,24 

Základná škola 

/Stravník od 6 – 11 rokov/ 

-     1,21 -  1,21 1,30 0,00 

Základná škola 

/stravník do 11 – 15 rokov/ 

- 1,30 -  1,30 1,30 0,00 

Zamestnanci školy 

a školských zariadení a iné 

fyzické osoby 

- 1,41 - VZN 

č. 5/2019 

čl.6, ods. 4 

 - - */ 

 

*/ výška celkovej úhrady pre zamestnancov a iné fyzické osoby sa vypočíta v závislosti od výšky režijných  

     nákladov školy, 3. finančné pásmo  

 

 

  


