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Obec Veľká Lehota na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení 

neskorších zmien a doplnkov a podľa ustanovenia zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa 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 vydáva pre obec Veľká Lehota toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len VZN alebo 

nariadenie ).  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č.  2/2019 

Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2016  

 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole  

 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt 

dieťaťa v materskej škole, 

 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosti školského klubu detí, 

 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

a podmienky úhrady vo výdajnej školskej jedálni. 
 

Dodatkom č. 1 sa mení: 

Čl. 6 

Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a podmienky tejto úhrady 
Obec Veľká Lehota v súlade s ustanovením § 141, ods. 6 školského zákona určuje výšku na 

čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v treťom finančnom pásme na jedno jedlo podľa 

vekových kategórií a príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka a výšku režijných nákladov 

hradených obcou vo :   

1. Výdajnej školskej jedálni v Základnej škole s materskou školou, Veľká Lehota 433, ktorej je 

zriaďovateľom nasledovne:  

g) Školská jedáleň poskytuje stravovanie zamestnancom škôl a školských zariadení. 

Uvedení stravníci prispievajú na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín na 

obed  

g1) poskytovaný stravovacím zariadením p. Lachkého Nová Baňa  vo výške 1,19 €, 

výška režijných (vecných) nákladov sa určuje u týchto stravníkov  na sumu 2,65 €, t.j. 

suma obeda spolu 3,84 € 

g2) poskytovaný zariadením DOMINIK n.o. Veľká Lehota vo výške 1,19 €, výška 

režijných (vecných) nákladov sa určuje u týchto stravníkov  na sumu 1,71 €, t.j. suma 

obeda spolu 2,90 € + 0,10 € za režijné náklady na výdaj obedov vo VŠJ = spolu 3,00 € /1 

obed.  

 

Čl. 7 

Záverečné ustanovenia 

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia vyvesený 06.02.2019 do 21.02.2019. 
2.  Pripomienky vyhodnotené 18.02.2019.  

3. Všeobecne záväzné nariadenie schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 8/2019 dňa 

21.2.2019. 

4. Všeobecne záväzné nariadenie vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od 22.2.2019 do 9.3.2019. 

5. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 09.03.2019 

 

  

                   Jozef Mihál 

     starosta obce 


