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Novelizácia č. 1 

VZN č.1I2008 
o určení výšky príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach Mesta Zlaté Moravce 

Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach v zmysle § 6 ods. 1 a zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č.245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov novelizáciou VZN č. 1/2008 
upravuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej 
škole a upravuje a dopÍňa podľa Finančných pásiem nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa 
vekových kategórií a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup 
potravín pre diétne stravovanie vydaných Ministerstvom školstva SR od 01.01.2010 nasledovne: 

§2 
Materská škola 

- výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťat'a v materskej škole 
od 01.04. 2010 8 € 

§6 
Školské jedálne 

1. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálňach pri materských školách: 
- veková kategória - do 6 rokov 1,06 € 
(z toho: desiata 0,27 €, obed 0,59 € , olovrant 0,20 € ) 

- dospelý stravník - finančný limit na nákup potravín 1,06 € 

- pre cudzích stravníkov - stravníkov DJ 1,06 € + 1/3 výšky režijných 
nákladov 
(z toho desiata 0,27 € (8 Sk) , obed 0,59 € (18 Sk), olovrant 0,20 € (6 Sk)) 
Režijné náklady sa vypočítajú vždy za určité obdobie podľa nákladov za energie, vodu, vecné 
náklady, mzdy a odvody na l vydané jedlo za obdobie predchádzajúceho roka. 

Za odsek 2 sa vkladá odsek 3 
3. diétne stravovanie 

- veková kategória do 6 rokov 
(z toho: desiata 0,32 €, obed 0,72 € , olovrant 0,24 €) 

6 - II rokov 
II - 15 rokov 

Doterajší odsek 3 sa označí ako odsek 4 

1,28 € 

1,00 € 
1,08 € 

Novelizáciu č.1 VZN 1/2008 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach uznesením číslo 
435/2010 dňa 25.02.2010 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli. 
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primátorka mesta 


