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DODATOK Č. 1 
K 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU  
OBCE CÍFER Č. 5/2022 

 

O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov aj 
režijných a podmienky úhrady v zariadeniach stravovania 
v ZŠ a MŠ, ktorých zriaďovateľom je obec Cífer 
 

 
Návrh Dodatku k VZN - vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na internetovej adrese 

dňa: 16.01.2023 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu Dodatku k VZN: do (včítane): 26.01.2023 
Doručené pripomienky (počet): x 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Dodatku k VZN uskutočnené dňa: x 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Dodatku k VZN doručené poslancom dňa: x 

Dodatok k VZN schválený Obecným zastupiteľstvom obce Cífer 

 

uznesením 
č. 25/2/2023  

zo dňa 
16.03.2023 

Dodatok k VZN  vyvesený na úradnej tabuli obce Cífer dňa: 17.03.2023 

VZN nadobúda účinnosť dňa:  01.04.2023 



Obecné zastupiteľstvo obce Cífer pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti v súlade s § 6 ods. 1 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 6 
ods. 24 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 a príslušným ustanovením zákona č. 245/2008 Z.z. o 
výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  
 
Týmto dodatkom sa v Čl. číslo 6 – Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 
v školských jedálňach ruší: 
 
1.  bod 2 a mení sa nasledovne: 
Výška príspevku podľa tohto článku VZN sa určuje podľa platných finančných pásiem nákladov na 
nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s platnosťou od 01.03.2023 
a príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, vydaných 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky. 
2.  bod 6 a mení sa nasledovne: 
Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, alebo dospelý stravník vo výške 
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané 
výživové dávky, je určený na každý stravovací deň nasledovne: 
 

Kategória stravníkov 

/výška príspevku na 

celodennú stravu/ 

 3. finančné pásmo 

Desiata v € Obed v € Olovrant v € Režijne 

náklady v € 

Cena 

obeda/1 deň 

v € 

Deti MŠ od 2-6 rokov 0,50  1,20 0,40  0,45  2,55  

Zamestnanci MŠ a ŠJ 0,00  2,40  0,00  1,41  3,81  

Žiaci od 6-11 rokov 0,00  1,70  0,00  0,45  2,15  

Žiaci od 11-15 rokov 0,00  1,90  0,00  0,45  2,35  

Zamestnanci ZŠ a iné FO 0,00  2,40  0,00  1,41  3,81  

V prípade poskytnutia dotácie na podporu k stravovacím návykom dieťaťa bude cena za obed/1 deň 
ponížená o výšku prijatej dotácie. 
Zamestnancom školy alebo školského zariadenia a iným fyzickým osobám sa určuje stupeň finančného 
pásma ako pre vekovú kategóriu stravníkov 15-19 ročných podľa Finančného pásma B s akceptovaním 
úpravy podľa § 152 Zákonníka práce. Pri príprave hlavných jedál pre zamestnancov školy alebo 
školského zariadenia a iné fyzické osoby podľa Finančného pásma B je v normovaní prípustná 
tolerancia navýšenia hmotnosti mäsa o 30%. 
 
Návrh Dodatku k VZN bol podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z. z. zverejnený na úradnej tabuli obce 
od 16.01.2023 do 16.03.2023. 
 
Tento Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2022 schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Cífer na svojom zasadnutí 
dňa 16.03.2023 uznesením č. 25/2/2023  a nadobúda účinnosť 01.04.2023. 
 
 



Tento Dodatok k VZN bol podľa § 6, ods. 3, zákona č. 369/1990 Z. z. vyvesený na úradnej tabuli  obce 
dňa 17.03.2023. 
 
V Cíferi,  17.03.2023 
 

                                                                                                                     Mgr. Maroš Sagan, PhD. 
                           starosta obce Cífer 


