
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 

Obecné zastupiteľstvo vo Forbasoch v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva  

Dodatok č. 1 

ku Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej 

jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Forbasy. 

I. 

Týmto dodatkom sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/ 2019 o určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky 

úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Forbasy takto: 

- v článku 1. Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu 

výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa mení: 

1. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:  

a) ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie,  

d) ktoré pokračuje v plnení predprimárneho vzdelávania. 

 

- v článku 2. Výška príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni pri 

Materskej škole Forbasy sa mení tabuľka takto: 

 

Veková skupina stravníkov  

 
 

 

Nákup 

potravín  

Režijné 

náklady  

Stravný 

lístok  

celkom  

Dotácia 

na 

stravu  

Úhrada  

zákonného 

zástupcu  

stravník MŠ 3  -  5 rokov  0,38  0,90  0,26  1,54  0  1,54  0,00  1,54  

stravník MŠ 5 - 6 rokov  

predškolák  

0,38  0,90  0,26  1,54  0  1,54  1,30  0,34  

 

 

- v článku 3. Podmienky úhrady v školskej jedálni sa mení: 

1. Náklady na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca:  

- Dieťaťa materskej školy, ktoré je mladšie, ako dieťa plniace povinnosť predprimárneho 

vzdelávania. 

 

 

 

 



II. 

Dodatok č. 1 ku Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 1/2019 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej 

jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Forbasy bol schválený Obecným zastupiteľstvom vo 

Forbasoch dňa 14.12.2021, uznesením č. 15/8. Tento dodatok č. 1 nadobúda účinnosť 

01.01.2022 

 

Forbasy, dňa 15.12.2021 

Michal Hanečák 

       starosta obce Forbasy 

 

 

Návrh Dodatku č.1 vyvesený na úradnej tabuli v obci Forbasy a zverejnený na webovom sídle 

obce dňa:  26.11.2021 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do: 10.12.2021 

Dodatok č.1 schválený Obecným zastupiteľstvom vo Forbasoch dňa: 14.12.2021  

č. uznesenia: 15/8 

Dodatok č.1 vyvesený na úradnej tabuli v obci Forbasy a zverejnené na webovom sídle obce 

dňa: 15.12.2021 

Dodatok č.1 nadobúda účinnosť dňa:   01.01.2022 


