
 
 

I.NOVELA  
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE  KOŠICKÁ POLIANKA   

č. 1/2022 

• o mieste a čase zápisu dieťaťa  na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole 
s materskou školou Košická Polianka 148, pre školský rok 2022/2023, 

• o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v Základnej 
škole s materskou školou,  Košická Polianka 148, v materskej škole, pre školský rok 2022/2023, 

• o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí 
pri Základnej škole s materskou školou, Košická Polianka 148, pre školský rok 2022/2023, 

• o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni pri 
Základnej škole s materskou školou, Košická Polianka 148, pre školský rok 2022/2023 
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       ............................................ 
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Obec Košická Polianka  v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
 

            v y d á v a 
 

I. NOVELU VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE  KOŠICKÁ POLIANKA 
č. 1/2022 

• o mieste a čase zápisu dieťaťa  na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole 
s materskou školou, Košická Polianka 148, pre školský rok 2022/2023, 

• o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v Základnej 
škole s materskou školou,  Košická Polianka 148, v materskej škole, pre školský rok 2022/2023, 

• o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí 
pri Základnej škole s materskou školou, Košická Polianka 148, pre školský rok 2022/2023, 

• o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v Školskej jedálni pri 
Základnej škole s materskou školou, Košická Polianka 148, pre školský rok 2022/2023 

 
 

 Obecné zastupiteľstvo miestnej samosprávy obce Košická Polianka podľa § 11 ods. 4 písm. g,  zák. č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne 
záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“).  

 

 

§ 6 

Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a podmienky tejto úhrady 

 

Obec Košická Polianka v súlade s ustanovením § 140 ods.10 až 12 školského zákona zaraďuje Školskú 
jedáleň pri Základnej škole s materskou školou, Košická Polianka 148,  v školskom roku 2022/2023 do  
V. finančného pásma nákladov na nákup potravín podľa vekovej kategórie stravníkov a stanovuje výšku 
poplatku: 

a) Pre dieťa MŠ denné stravníci od 2-6 rokov .....................................................2,50 + réžia €/deň, 
ktorého zákonný zástupca nie je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke 
v hmotnej núdzi.  

b) Pre dieťa MŠ denné stravníci predškolský vek  ................................................2,50 + réžia €/deň 

To neplatí, pretože ide o deti v predškolskom veku, na ktoré sa poskytuje dotácia vo výške 

  1, 30€/deň podľa  zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR.  

c) Pre žiaka ZŠ denné stravníci od 6-11 rokov .....................................................2,10 +réžia €/deň 
to neplatí, pretože sa poskytuje dotácia podľa  zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách 
v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

      

    

        Režijné náklady pre deti a žiakov............................................................................0,50€/deň 

        Režijné náklady pre ostatných stravníkov.............................................................  2,09€ /deň 
 



  

Obec Košická Polianka v súlade s ustanovením § 140 ods.10 až 12 školského zákona zaraďuje Školskú 
jedáleň pri Základnej škole s materskou školou, Košická Polianka 148,  v školskom roku 2022/2023 do  

V. finančného pásma nákladov na nákup potravín podľa vekovej kategórie stravníkov a stanovuje výšku 
poplatku CUDZÍ STRAVNÍCI:  

a) cudzí stravníci .............................................................................................2,80 + réžia €/deň 

b) režijné náklady pre ostatných stravníkov....................................................  2,09€ /deň 

 

 

 
 §  7 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Obecné zastupiteľstvo miestnej samosprávy obce Košická Polianka  sa uznieslo na tomto nariadení 
Uznesením č. 316 /2022 dňa 07.12.2022. 
 

2.  Nadobudnutím účinnosti I. Novely Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022 zo dňa 21.11.2022 
 

            sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 zo dňa 20.07.2022. 
 

3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01.01.2023.  
 
 
        
    
                   
 


