
 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PRAŠICE  

č.2 /2023 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o určení výšky 

finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou Prašice 
  
             Obec Prašice v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 1 a s ustanovením § 6 ods. 1 zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a v súlade s 

ustanoveniami § 28 ods. 5,  § 114 ods. 6 a § 140 ods. 9 a ods. 10 zákona NR SR č. 245/2008 Z. 

z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších  predpisov 

vydáva 

 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Prašice č. 2/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 3/2022 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských 

zariadeniach zriadených Obcou Prašice. 

 

 

Návrh  všeobecne záväzného nariadenia bol na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 3 a 4 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Vyvesený na úradnej tabuli dňa: 24.02.2023 

Zverejnený na webovom sídle obce dňa: 24.02.2023 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 27.02.2023 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 13.03.2023 

Pripomienky zasielať  

- písomne na adresu: Obec Prašice, Obecný úrad, 1. mája 142/142, 956 22 Prašice 

- elektronicky na adresu: obec@prasice.sk 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 13.03.2023 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

Na rokovaní OZ dňa: 14.3.2023 schválené uznesením č.  57/2023 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:  16.3.2023 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 1.4.2023 
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Článok 1 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o určení výšky finančných príspevkov v školách 

a školských zariadeniach zriadených Obcou Prašice sa mení a dopĺňa nasledovne: 

  

V článku 3 VZN č.3/2022 sa ruší znenie odstavca č.4 a nahrádza sa novým znením: 

4) Pre dospelých a cudzích stravníkov určuje Obec Prašice výšku mesačného príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zmysle 3. finančného stravovacieho pásma 

stanoveného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky platné od 

1.1.2023 (kategória od 15 do 19 rokov). Zriaďovateľ určuje režijné náklady  vo výške 2,45/obed 

€ . V tomto bode je potrebné akceptovať úpravy § 152 zákona 311/2001 Z.z. Zákonník práce 

v platnom znení. 

 

Článok 2 

Záverečné ustanovenia 

 

 
1. Na tomto VZN sa Obecné zastupiteľstvo v Prašiciach uznieslo na zasadnutí dňa 

14.3.2023 a toto VZN nadobúda účinnosť 1.apríla 2023. 

 

2. Ostatné ustanovenia VZN č. 3/2022 nedotknuté týmto VZN zostávajú v platnosti.  

 

 

 

 

 

Prašice, 24.2.2023 

 

 

 

 

 

 

   Mgr. Karin Šimková 

                                                                                     starostka obce Prašice 

 

 

 


