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Vec
Žiadosť o úpravu VZN

Riaditeľka základnej školy PhDr. Miroslava Valková Vás žiada o úpravu VZN, ktorá súvisí so zmenou 
právnych úprav v zákone 544/2010 Z.Z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v školskom roku 
2021/2022 s účinnosťou od 01. 08. 2021 a zákona č. 417/2020 Z. z. zo dňa 17. 12. 2020, ktorým sa 
m ení a dopĺňa zákon o dotáciách:
V školskom roku 2021/2022 sa dotácia poskytuje;
1. V zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa 
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima;
2. V zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje ZŠ alebo posledný ročník MŠ a žije v 
domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na daňový bonus na vyživované dieťa, 
ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku (deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi 
podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

Ďalej úhrada režijných nákladov vo výške 0,20 € / l odobraný obed a príspevok na potraviny na obed pre žiakov 
zostáva platné od 01. 09. 2020 v 2. finančnom pásme nasledovne:
DESIATA: OBED:

I. stupeň 0,49 € stravníci od 6 do 11 rokov 1,15 € + 0,20 € režijné poplatky
II. stupeň 0,53 € stravníci od 11 do 15 rokov 1,23 € + 0,20 € režijné poplatky

Dospelým a cudzím stravníkom sa hodnota jedla určuje podľa jednotne zvoleného finančného pásma vo výške 
celkových nákladov na potraviny a režijných nákladov na výrobu 1 jedla. Podmienky stravovania a vyberanie 
príspevku na nákup potravín a režijných nákladov na stravovanie je v kompetencii riaditeľky školy vydaním 
pokynu k stravovaniu.

S pozdravom Základná škola

PhDr. Miroslava Valková 
riaditeľka školy
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