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Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením  § 140 ods. 9, 10, 

11 a § 141, § 142 a § 142a  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválilo  

nasledovnú Novelizáciu č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 203 o určení 

výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen. 

 

Novelizácia č. 1  

Všeobecne záväzného  nariadenia Mesta Zvolen  č.  203 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu výdavkov v školách a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen  

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zvolen č. 203 o určení výšky príspevku na čiastočnú 

úhradu výdavkov v školách a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských 

zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen sa mení a dopĺňa  nasledovne: 

 

 

Článok I. 

Zmeny a doplnenia nariadenia 

 

1.1. V šiestej časti nariadenia v článku 18 sa  odsek (1) nahrádza  novým odsekom (1),  ktorý 

vrátane nadpisu znie: 

 

 

Článok 18 

Výška, termín a spôsob úhrady príspevku v školskej jedálni 

 

(1) Zákonný zástupca prispieva na režijné náklady v školskej jedálni mesačne za dieťa 

sumou vo výške 5,00 EUR, a to za mesiace január až jún a september až december 

kalendárneho roka. 

1.2. V šiestej časti nariadenia v článku 19 sa  odsek (1) nahrádza novým odsekom (1), ktorý 

        vrátane nadpisu znie: 

 

 



Článok 19 

Výška, termín a spôsob úhrady príspevku pre diétne stravovanie v školskej jedálni 

 

(1) Zákonný zástupca prispieva na režijné náklady v školskej jedálni mesačne za dieťa 

sumou vo výške 5,00 EUR, a to za mesiace január až jún a september až december 

kalendárneho roka. 

 

Článok II. 

Záverečné ustanovenia 

 

2.1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva 

vo Zvolene č.153/2021 zo dňa 29.11.2021. 

2.2. Ostatné ustanovenia tohto nariadenia ktoré nie sú menené a dopĺňané touto novelizáciou, 

ostávajú v platnosti v pôvodnom znení. 

2.3. Novelizácia všeobecne záväzného nariadenia nadobúda účinnosť dňa  01. 01. 2022. 

 

                                                                                     

 

 Ing. Lenka Balkovičová 

            primátorka 

                             

 

 

 

 

 

 


