
Dodatok č. 4 
k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Krupina  

 č. 1/2015 o ur čení výšky príspevku  na čiasto čnú úhradu nákladov v školách  
a školských zariadeniach, ktorých zria ďovate ľom je Mesto Krupina 

 
Týmto dodatkom č. 4 sa mení VZN č. 1/2015 v znení dodatkov 1-3, a to v Čl. 4 ods. 1 a Čl. 6 
ods. 3, ktoré s účinnosťou tohto dodatku znejú nasledovne: 
   

Čl. 4 
Príspevok na čiasto čnú úhradu nákladov na činnos ť školského klubu detí 

 
1/  Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí v základných 
školách prispieva zákonný zástupca mesačne na jedného žiaka sumou 7 € 
 

Čl. 6 
Príspevok na čiasto čnú úhradu nákladov v školskej jedálni 

 
3/ Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa 
alebo žiaka sa stanovuje vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 
stravníkov a režijných nákladov nasledovne:  
 

Materská 
škola 

(stravníci od 
2-6 rokov)  

desiata  obed  olovrant  
Cena potravín 

hradená 
rodi čom  

Príspevok rodi ča 
na režijné náklady  

Úhrada 
rodi ča 
spolu  

euro 0,30 0,72 0,25 1,27 0,20 1,47 
 

Základná škola 
(obed)  

Cena potravín hradená 
rodi čom žiaka - obed  

Príspevok rodi ča na 
režijné náklady  

Úhrada 
rodi ča spolu  

stravníci od 6-11 
rokov 

1,09 € 0,20 € 1,29 € 

stravníci od 11-15 
rokov) 1,16 € 0,20 € 1,36 € 

stravníci od 11-15 
rokov 
Športová trieda 

1,38 € 0,20 € 1,58 € 

  
Základná škola 

desiata  
Cena potravín hradená 
rodi čom žiaka - desiata  

Príspevok rodi ča na 
režijné náklady  

Úhrada rodi ča 
spolu  

stravníci od 6-11 
rokov 

0,80 € 0,20 € 1,00 € 

stravníci od 11-15 
rokov 

0,80 € 0,20 € 1,00 € 

 4/ Cudzí stravníci a zamestnanci uhrádzajú okrem príspevkov na nákup potravín na jedno 
jedlo v sume 1,26 € aj režijné náklady vo výške minimálne 1,20 € najviac však vo výške 
preukázaných vzniknutých nákladov. Zriaďovateľ školy môže zvýšiť minimálnu výšku réžie 
na základe reálnych nákladov na činnosť školskej jedálne. 

Cudzí stravníci a 
zamestnanci  

Cena potravín hradená 
zamestnancom a cudzím 

stravníkom  

Príspevok na 
režijné náklady  

Úhrada stravy cudzí 
stravníci a 

zamestnanci  
obed - € 1,26 € 1,20 € 2,46 € 
 
 
 



V ostatnom zostávajú ustanovenia VZN č. 1/2015 v znení dodatkov nezmenené v platnosti. 

 

Tento dodatok č. 4 k VZN č. 1/2015 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva 
v Krupine č. 307/2017-MsZ dňa 13.12.2017. Nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho 
vyvesenia na úradnej tabuli Mesta Krupina.      
 

 
Ing. Radoslav Vazan 
primátor mesta 
 

 

Dodatok k VZN vyvesený: 15.12.2017 
Dodatok k VZN zvesený: 30.12.2017 

 
 
 


