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Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022 nadobúda účinnosť dňa: 

X.X.202X
Oznámenie: Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas
ktorej môžu fyzické a právnické osoby v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky,
alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Čiernej nad Tisou, Námestie pionierov 151/1, Čierna
nad Tisou v čase stránkových hodín. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo
odporučiť  úpravu  textu,  a  to  doplnenie,  zmenu,  vypustenie  alebo  spresnenie  pôvodného textu.  Z
pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia
prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 

Termín na uplatnenie pripomienok k návrhu VZN: 10. 12. 2022 



Návrh 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne

záväzné nariadenie č. 1/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti

mesta Čierna nad Tisou

Mestské zastupiteľstvo v Čiernej nad Tisou v zmysle § 4 ods. 3 písm. c), § 6 a § 11 ods. 4
písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov a v súlade s § 83 a súvisiacich ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení
neskorších zmien a doplnkov

v y d á v a

toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  č.  5/2022,  ktorým  sa  mení  a  dopĺňa  všeobecne
záväzné nariadenie č. 1/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou (ďalej len
„VZN“),

1.  Predmetom tohto  VZN je  zmena  Článku  5  –  Školská  jedáleň,  Odsek  3.,  pričom
pôvodný text sa vypúšťa a nahrádza nasledovnou textáciou, ktorá znie nasledovne:

„Článok 5
Školská jedáleň

3.  Výška  príspevku  na  úhradu  nákladov  na  nákup  potravín  na  jedno  jedlo  je  
stanovená v súlade s 2. finančným pásmom A pre deti MŠ a žiakov 1. a 2. stupňa 
ZŠ a v súlade s 2. finančným pásmom B pre dospelé osoby. Výška príspevku na 
režijné náklady na jedno hlavné jedlo je určená v Prílohe č. 1.“

2. Predmetom tohto VZN je zmena Prílohy č. 1 k predmetnému VZN, pričom pôvodná
Príloha č.1 sa vypúšťa a nahrádza nasledovným textom, ktorý znie nasledovne:
 
Príloha č.1

2. finančné pásmo - platné od ……………….

Bežné stravovanie
a)

Desiata 
b)

Obed 
c)

Olovrant
d)

Príspevok na
režijne
náklady

e)

Spolu

f)

Dotácia na
podporu k

stravovacím
návykom

g)

Úhrada
zákonného zástupcu,

alebo dospelej osoby -
zamestnanca

h)

Materská škola
(stravník od 2 – 5

rokov)

0,45 1,10 0,35 - 1,90 - 1,90
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Materská škola –
(stravník predškolská
dochádzka, hmotná
núdza, životné min.)

0,45 1,10 0,35 - 1,90 **) Rozdiel 
stĺpec f) – stĺpec g)

Základná škola
(stravník od 6 – 11

rokov)
- 1,50 - - 1,50 **)

Rozdiel 
stĺpec f) – stĺpec g)

Základná škola
(stravník od 12 – 15

rokov)
- 1,70 - - 1,70 **)

Rozdiel 
stĺpec f) – stĺpec g)

Zamestnanci škôl a
školských zariadení
a iné fyzické osoby

- 2,20 - VZN č.1/2022
čl. 5 ods. 4 *) - *)

*)  výška celkovej  úhrady pre zamestnancov sa vypočíta  ako súčet  potravinovej  zložky
príslušného tarifného pásma a výšky režijných nákladov určených v zmysle čl. 5 ods. 4
VZN č. 1/2022.
**) Výška dotácie v zmysle platnej legislatívy pre oblasť dotácií na podporu k stravovacím
návykom v pôsobnosti Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny.

II. Záverečné ustanovenia

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie  č.  1/2022  o  výške  príspevkov  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  v  školách  a
školských  zariadeniach  v  zriaďovateľskej  pôsobnosti  mesta  Čierna  nad  Tisou  bolo
schválené  Mestským  zastupiteľstvom Čierna  nad  Tisou  dňa  …………...  uznesením č.
…………………..
2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie  č.  1/2022  o  výške  príspevkov  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  v  školách  a
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Čierna nad Tisou nadobúda
účinnosť dňa: ……………….
3. Návrh VZN č. 5/2022 bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 30.11.2022
4. Toto VZN č. 5/2022 bolo vyhlásené na úradnej tabuli mesta dňa …………...

V Čiernej nad Tisou, dňa 30.11.2022

Ing. Viktor Palko, MBA
primátor mesta

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022 Strana 2 z 2


