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Obecné zastupiteľstvo obce Papradno podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o 

štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva toto všeobecne 

záväzné nariadenie obce Papradno č. 2/2022 o určení výšky príspevkov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Papradno, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 

záväzné nariadenie obce Papradno č. 2/2021 o určení výšky príspevkov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Papradno. 

 

Článok 1. 

Predmet všeobecne záväzného nariadenia 

 

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 

obce Papradno č. 2/2021 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce Papradno nasledovne: 

 

2. Článok 4 odsek 2 sa mení nasledovne: 

 

Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca  neuhrádza, okrem 

zákonom stanovených podmienok podľa § 28 bod 6 zákona 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak má dieťa prerušenú dochádzku do 

materskej školy jeden celý kalendárny mesiac a to z dôvodov choroby, rodinných dôvodov a v 

čase prázdnin, ak je MŠ zatvorená celý mesiac. 

 

3. Článok 5 odsek 1 a 2 sa mení nasledovne: 

 

1. V súlade s § 140 ods. 10 školského zákona určuje obec Papradno výšku príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálňach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 

nasledovne: 

 

Kategória 

stravníkov 
Desiata Obed Olovrant Spolu 

Dotácia na 

podporu dieťaťa 

k stravovacím 

návykom 

MŠ (stravníci – dieťa 

MŠ) 
0,46 € 0,90 € 0,26 € 1,62 € 0 € 

MŠ ( stravníci – dieťa 

MŠ 1 rok pred 
0,46 € 0,90 € 0,26 € 1,62 € 1,30 € 
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plnením povinnej 

školskej dochádzky) 

ZŠ (stravníci – žiak 1. 

stupňa) 
 1,21 €  1,21 € 1,30 € 

ZŠ (stravníci – 2. 

stupňa) 
 1,30 €  1,30 € 1,30 € 

 

2. Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza 

zamestnanec školy, školského zariadenia a iná fyzická osoba vo výške: 

 

Kategória stravníkov Desiata Obed Olovrant Spolu 

Dospelí stravníci  1,41 € + réžia  1,41 € + réžia 

 

Článok 2. 

Záverečné ustanovenia 

  

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 

15.6.2022 uznesením č. 39/2022. 

 

2. Všeobecne záväzné nariadenie 2/2022 nadobúda účinnosť 1. septembra 2022. 

 

 

        Ing. Roman Španihel 

        starosta obce 


