
VZN č. 3/2022 Obec Chocholná – Velčice zverejnené dňa 16.12.2022 

str. 1/2 

OBEC   Chocholná - Velčice 
 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Chocholná - Velčice  č. 3/2022, 

ktorým sa mení VZN č. 5/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v základnej škole, o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie predprimárneho vzdelania a výške 
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

a podmienky úhrady v školskej jedálni a v školskom klube detí (ŠKD) 

 

 
  dňa 

1. Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Chocholná-Velčice  01.12.2022 

2. Návrh VZN zvesený z úradnej tabule v obci Chocholná-Velčice  16.12.2022 

3. Návrh VZN zverejnený na internet. stránke obce Chocholná-Velčice 01.12.2022 

4. Návrh VZN stiahnutý z internetovej stránky obce Chocholná-Velčice  16.12.2022 

5. Návrh VZN schválený obecným zastupiteľstvom 16.12.2022 

6. VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Chocholná-Velčice  16.12.2022 

7. VZN zverejnené na internetovej stránke obce Chocholná-Velčice  16.12.2022 

8. VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023 

 

 

Obec Chocholná-Velčice v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve v znení neskorších predpisov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Chocholná-Velčice  

č. 3/2022 
ktorým sa mení VZN č. 5/2019 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základnej škole, o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie predprimárneho vzdelania a výške 
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

a podmienky úhrady v školskej jedálni a v školskom klube detí (ŠKD) nasledovne: 

 

Článok 6 ods. 5 sa mení nasledovne: 
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1. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín, ktorý  uhrádza zákonný zá-
stupca dieťaťa (ZZ), je určená podľa vekových kategórií stravníkov nasledovne:  

 

Náklady na nákup potravín na jedno 

jedlo - 3. finančné pásmo Spolu 
náklady 

na nákup 
potravín 

Dotácia na 

podporu 

dieťaťa k 

stravovací 

m návykom 

Platba ZZ za 

jeden deň 

(réžia a 

doplatok na 

nákup 

potravín) 

Desiata Obed Olovrant 

MŠ denná 
(stravník dieťa 

MŠ) 
0,50 1,20 0,40 2,10 0 2,10 

MŠ denná 
(stravník dieťa 
MŠ, rok pred 

plnením 
povinnej šk. 
dochádzky) 

0,50 1,20 0,40 2,10 1,30 0,80 

ZŠ – stravník 
žiak ZS 

- 1,70 - 1,70 0 1,70 

ZŠ – stravník 
žiak ZS 

- 1,70 - 1,70 1,30 0,40 

 

2. Pre dieťa, ktorého zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a predloží riadi-
teľke Základnej školy s materskou školou Chocholná-Velčice príslušné doklady, je výška 
príspevku  0,15 €. 

3. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín, ktorý uhrádza zamestna-
nec Základnej školy s materskou školou Chocholná-Velčice je určená vo výške 2,40 € 
a a výška príspevku na režijné náklady v sume 1,20 € 

 
Článok 8 

Záverečné ustanovenia 

1. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Chocholnej-Velčiciach  dňa 16.12.2022 
uznesením č. 18/2022-OZn. 

2. VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2023 

3. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo v Chocholnej-Velčiciach. 

 

V Chocholnej-Velčiciach  dňa: 16.12.2022 

 

         

 

Ing. Ľubomír Škriečka, starosta obce   


