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Dodato k č .  2   
k všeobecnému záväznému nariadeniu obce  Kanianka číslo 1/2011 

 
o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt 

a stravu dieťaťa v škole a v školských zariadeniach zriadených 
obcou Kanianka 

 
 

     Obec Kanianka na základe ustanovenia § 6 odst. 1 zákona   SNR   č.  369/1990  Zb.   o    
Obecnom   zriadení   v  znení    neskorších     predpisov,   v náväznosti  na § 140 ods. 9 a  10, 
zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
 

s c hvaľu je  
 

tento dodatok na základe ktorého sa vo VZN 1/2011  dopĺňa Čl. 2 Výška poplatku 
nasledovne: 

  
Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec Kanianka, poskytuje stravovanie deťom a 
žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na 
nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové 
dávky. Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov nasledovne: 
 

1. a) Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni 
pri MŠ v Kanianke na jedného stravníka vo výške 0,1 € za každý stravovací deň, za 
ktorý sa dieťa v školskej jedálni prestravuje bez ohľadu na to, či sa jedná o hlavné 
jedlo, desiatu, alebo olovrant.  
b) Režijné náklady sa uhrádzajú rovnakým  spôsobom ako strava, pričom sa 
pripočítajú k hodnote dennej stravy. 
c) Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni 
pri MŠ v Kanianke  na každého ďalšieho stravníka z rodiny (súrodenca) 0,05 €  za 
každý stravovací deň, za ktorý sa dieťa v školskej jedálni prestravuje bez ohľadu na to, 
či sa jedná o hlavné jedlo, desiatu, alebo olovrant.  
d) V prípade, ak je dieťa poberateľom dávky v hmotnej núdzi sa režijné náklady 
neplatia. 

2. a) Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni 
pri ZŠ v Kanianke na jedného stravníka   vo výške 0,08 € za každý stravovací deň , za 
ktorý sa dieťa v školskej jedálni prestravuje bez ohľadu na to, či sa jedná o hlavné 
jedlo, alebo desiatu.  
b) Režijné náklady sa uhrádzajú rovnakým  spôsobom ako strava, pričom sa 
pripočítajú k hodnote stravného lístka. 

            c) V prípade, ak je dieťa poberateľom dávky v hmotnej núdzi sa režijné náklady  
            neplatia. 
 
Ostatné náležitosti VZN 1/2011 a dodatku č. 1/2011 zo dňa 8.8.2011 zostávajú v platnosti. 
 
Tento dodatok č. 2 k VZN č. 1/2011 bol schválený obecným zastupiteľstvom v Kanianke, dňa      
27.3.2013  uznesením č. 31/2013 a nadobudne účinnosť dňom 01.05.2013.                                                                      
 
  
        Ing. Ivor Husár, v.r. 
                starosta obce 
 


