
Všeobecne záväzné nariadenie obce Lada č. 4/2022, 

 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Lada č. 2/2019 o 

určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na 

režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Lada 
 

 

Obec Lada podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto Všeobecne 

záväzné nariadenie obce Lada č. 4/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

obce Lada č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na 

režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lada. 

 

I. 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Lada č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lada sa mení a dopĺňa takto: 

 

Doterajší článok 2 bod 3) vrátane tabuľky a údajov v nej sa mení a dopĺňa takto: 

 

3) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa materskej školy (ďalej len MŠ) vo výške 

nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané 

výživové dávky je určený za každý stravovací deň nasledovne : 
 

Veková skupina 

stravníkov 

Náklady na nákup 

potravín na jedno jedlo - 

3. finančné pásmo 

Spolu 

náklady na 

nákup 

potravín 

Platba ZZ 

a dospelého 

stravníka za 

jeden deň Desiata Obed Olovrant 

stravníci MŠ (2 - 6 

rokov) 
0,45 € 1,10 € 0,35 € 1,90 € 1,90 € 

stravníci MŠ (dospelí) 0 € 2,20 € 0 € 2,20 € 2,20 € 

 

II. 

 

1. Návrh VZN č. 4/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Lada č. 2/2019 o určení výšky 

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

úhrady v ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lada bol zverejnený od 21.11.2022 do 

14.12.2022. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2023. 

 

 

V Lade dňa 15.12.2022 

 

.............................................. 

        Ing. Milan Hudák 

       starosta obce 


