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Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Orvište č. 7/2022 

Obec Veľké Orvište v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a v súlade so zákonom 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 zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto  
 
 

všeobecne záväzné nariadenie 
 

č. 7/2022, 
 

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

škôl a školských zariadení na území obce Veľké Orvište, 
v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2022 

 
 

Článok 1 
 
1. V § 7 sa odsek 1 ods. nahrádza novým textom, ktorý znie: 

„(1)  ŠJ poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré 
uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových 
kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na 
jedno jedlo určenými ministerstvom školstva s účinnosťou od 1.1.2023. Výška 
príspevku podľa 3. stupňa finančného pásma A je nasledovná: 

a) materská škola - deti od 2 do 6 rokov - 2,10 eura (desiata 0,50 eura, obed 1,20 
eura, olovrant 0,40 eura), 

b) základná škola - žiaci od 6 do 11 rokov - 1,70 eura (obed).“ 

2. V § 7 sa odsek 2 nahrádza novým textom, ktorý znie: 

„(2) ŠJ poskytuje stravovanie zamestnancom škôl a školských zariadení. Stupeň 
finančného pásma pre dospelých stravníkov sa určuje ako pre vekovú kategóriu 15 
až 19 ročných stravníkov finančného pásma B stanoveného ministerstvom školstva. 
Výška príspevku podľa 3. stupňa uvedeného pásma je 2,40 eura (obed).“ 

 
 

Článok 2 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 

23.11.2022 a zverejnený na webovom sídle obce www.velkeorviste.sk dňa 23.11.2022. 

2. V lehote na predloženie pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia 
do 14.12.2022 (vrátane) neboli doručené pripomienky. Vyhodnotenie pripomienok k 
návrhu všeobecne záväzného nariadenia uskutočnené dňa 15.12.2022. Vyhodnotenie 
pripomienok k návrhu všeobecne záväzného nariadenia doručené poslancom dňa 
15.12.2022. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom 
vo Veľkom Orvišti uznesením č. 71/2022 zo dňa 16.12.2022. 
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4. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce 
dňa 17.12.2022. 

5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023 (pätnástym 
dňom od vyvesenia). 

 
Vo Veľkom Orvišti dňa 17.12.2022 
 
 
 
 
 

PhDr. Pavol Paulovič 
starosta obce 

 


