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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  

OBCE ZÁRIEČIE č. 2/2019 

 

 

 o určení výšky príspevkov v  školskej jedálni v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Obce Záriečie 

 

 

 

 
 

Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom 

 obce Záriečie dňa  07.08.2019 uznesením č.47 /2019  

 

Návrh VZN bol podľa §6 ods.3 zákona č. 369/1990 Zb. vyvesený na 

úradnej tabuli v obci od 15.07.2019  do  06.08.2019 

 

Toto VZN bolo podľa §6 ods.8. zákona č. 369/1990 Zb. vyvesené na 

úradnej tabuli v obci dňa 08.08.2019  a zvesené dňa 23.08.2019 

 

Účinnosť nadobudlo dňa  23.08.2019 
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 Obec Záriečie v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) a v zmysle zákona č. 375/2018 

Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

 

V y d á v a 

 

Všeobecne záväzné nariadenia č. 2/2019 
o určení výšky príspevkov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Záriečie 

 

Článok 1 

Účel vydania 

 

 Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie výšky príspevku v školskej jedálni 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Záriečie. 

 

Článok 2 

Rozsah platnosti 

 

Obec Záriečie je v zmysle § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

zriaďovateľom:  

 

1) Základnej školy s materskou školou Záriečie, ktorej súčasťou je  školská jedáleň . 

 

Článok 3 

Úvodné ustanovenie 

 

 Obec Záriečie podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, § 6 ods. 24 zákona 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 príslušných ustanovení školského zákona 

schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie obce Záriečie, ktorým sa určuje výška príspevkov v školskej jedálni 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Záriečie. 

 

Článok 4 

Predmet všeobecne záväzného nariadenia 

 

1) Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie výšky: 

a) príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady a podmienky 

úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Záriečie, 

b) postup pri znížení alebo odpustení príspevkov pre deti a žiakov v hmotnej núdzi podľa 

príslušného zákona. 

 

2) Zriaďovateľ, obec Záriečie (ďalej len „zriaďovateľ“) určuje výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 

v školskej jedálni. 
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Článok 5 

Školská jedáleň 

 

1) Školská jedáleň je súčasťou Základnej školy s materskou školou Záriečie č.136 a patrí do zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Záriečie. 

                                                                                                                                                                  
 2) Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Obec Záriečie, poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu                                   
nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca a dospelá osoba vo výške nákladov na nákup potravín podľa 
vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a súčasne čiastočne prispieva 
na úhradu režijných nákladov na prevádzku zariadenia školského stravovania za: 

a) dieťa materskej školy, 
b) žiaka základnej školy, 
c) zamestnanca školy a školského zariadenia, 
d) inú fyzickú osobu so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva. 
                                                                        

 3) Stravníkom sa v školskej jedálni stáva dieťa MŠ, žiak ZŠ a dospelá osoba na základe prihlášky (zápisný   
lístok) na odber stravy, podpísanú v prípade: dieťaťa a žiaka - zákonným zástupcom a na základe úhrad 
finančných prostriedkov. 

 

4) Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok 
zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka a dospelej osoby sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky (ďalej len MŠ VVaŠ SR“) a zverejnené na webovom sídle príslušného 
ministerstva.   

 

5) V súlade s platnými finančnými pásmami stanovenými MŠ VVaŠ SR určuje Obec Záriečie výšku 2. pásma na 
nákup potravín na jedno jedlo pre stravníkov všetkých vekových kategórií vrátane dospelých stravníkov 
(zamestnanci a iné fyzické osoby) okrem stravníkov s diétnym stravovaním a žiakov športových škôl./8  
 

 výška úhrady v súlade s 2. finančným pásmom na nákup potravín na jedno jedlo vydaným 

MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 1.9.2019: 

 

 

                      návrh VZN od 01.09.2019 = 2. finančné pásmo 

Kategória 

stravníkov Desiata Obed Olovrant Spolu 

MŠ (stravníci 2-6 

rokov) 0,36 € 0,85 € 0,24 € 1,45 € 

ZŠ (stravníci 6-11 

rokov)  1,15 €  1,15 € 

ZŠ (stravníci 11-15 
rokov)  1,23 €  1,23 € 

Zamestnanci  1,33 €  1,33 € 

Cudzí stravníci  1,33 €  1,33 € 

 

6) Zákonný zástupca dieťaťa MŠ, žiaka ZŠ a dospelá osoba vopred najneskôr do 20. dňa príslušného 

kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu podľa bodu 7., ods.(1) uhrádza:  

 príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov podľa bodu 5.,ods. (9), písm. a), písm. 

b)  alebo režijných nákladov podľa bodu 5., ods.(10)  

spolu   
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 s príspevkom na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa 

vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na výživové dávky podľa bodu 5., ods.(3). 

7) ŠJ poskytujú stravovanie s použitím dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v MŠ a ZŠ 

podľa osobitného predpisu. 

8) Vzniknutý finančný rozdiel pri stanovenom finančnom pásme na nákup potravín na jedno jedlo: 

v jednotlivých kategóriách stravníkov „nad“ poskytnutú výšku dotácie na podporu výchovy k stravovacím 

návykom uhrádza:  

 zákonný zástupca. 

 

9) Vzniknutý finančný rozdiel pri stanovenom finančnom pásme na nákup potravín v jednotlivých kategóriách 

stravníkov „do výšky“ poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom, ŠJ použije na úhradu 

režijných nákladov s cieľom skvalitnenia kultúry stravovania a na spestrenie stravy. 

10) V prípade, že dieťa/žiak má predpísané na základe lekárskeho potvrdenia diétne stravovanie, zriaďovateľ 

vyplatí zákonnému zástupcovi dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom podľa osobitného 

predpisu/6a bezhotovostným stykom na jeho bankový účet na základe evidencie dochádzky dieťaťa/žiaka 

v MŠ, ZŠ. Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka k vyplateniu predloží zriaďovateľovi aktuálny doklad od odborného 

lekára – špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.)/11 a potvrdenie školskej jedálne pri 

MŠ, alebo ZŠ, ktorú dieťa/žiak navštevuje, že neodoberá stravu pripravovanú v školskej jedálni. Za evidenciu 

dochádzky takého dieťaťa/žiaka zodpovedá riaditeľ školy, ktorý ju pravidelne doručí zriaďovateľovi najneskôr 

do 5. dňa v kalendárnom mesiaci. 

11) Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka k výške príspevku na nákup potravín uhrádza: 

a) príspevok na režijné náklady vo výške 2,00 € na mesiac, v ktorom dieťa/žiak daného stravovacieho 

zariadenia odobral aspoň jedno hlavné jedlo, tento príspevok sa pripočítava k príspevku na nákup 

potravín a spolu s ním sa uhrádza, 

 

b) finančnú zábezpeku do 20. augusta pred začiatkom školského roka na nákup potravín 
nedotovanej stravy vo výške 30,00 € za dieťa v poslednom ročníku MŠ a žiaka ZŠ, pre prípad, že 
zákonný zástupca včas neodhlási dieťa/žiaka zo stravy v súlade s prevádzkovým poriadkom ŠJ na 
vyrovnanie finančného rozdielu vrátenej odčerpanej dotácie na podporu výchovy k stravovacím 
návykom dieťaťa, podľa kategórie stravníkov.  
 

c)   Strava sa odhlasuje deň vopred v súlade s prevádzkovým poriadkom ŠJ. Ak nie je možné stravníka 
zo závažných dôvodov (napr. vážne ochorenie) včas odhlásiť, má zákonný zástupca právo odobrať 

jedlo dieťaťa/žiaka v prvý deň do svojich prepravných nádob a ostatné dni je nutné odhlásiť. 

Pretože na toto dieťa nebude poskytnutá dotácia budú odčerpané finančné prostriedky 

z finančnej zábezpeky na vrátenie odčerpanej dotácie. Za odhlásenú, respektíve prihlásenú stravu 

je zodpovedný stravník, prípadne zákonný zástupca žiaka. 

 

d)   Ak sa dieťa zúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ a žiak vyučovania v ZŠ a neodoberie obed, 

finančné prostriedky na tento obed sa odčerpajú z finančnej zábezpeky na vrátenie dotácie. 

 

e) Zúčtovanie finančnej zábezpeky z bodu 5, ods. (4) sa zrealizuje minimálne  
1-krát ročne, alebo podľa jej vyčerpania v súlade s prevádzkovým poriadkom konkrétnej ŠJ. 
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12) ŠJ poskytuje stravu  iným fyzickým osobám s úhradou výšky režijných nákladov v sume 1,67 € na jedno 

hlavné jedlo. 

13) Obec Záriečie ako zriaďovateľ ŠJ, môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku v prípade 
stanovených zákonom. To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa § 4 zákona č. 
544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 
                                                                     

                      

          Článok 6 

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a určenie výšky príspevku na 
režijné náklady 

 

Zriaďovateľ určuje výšku príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa na nákup potravín podľa 

vekových kategórií stravníkov v školskej jedálni takto: 

 

1) Zákonný zástupca dieťaťa MŠ a dospelé osoby  uhrádzajú výšku finančného príspevku na stravovanie vo 

výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami 
vydaným MŠVVaŠ SR, okrem dieťaťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy, ( t.z. že dieťa je 

zaradené do skupiny „predškolákov“),alebo je žiakom ZŠ. Na takéto dieťa, žiaka je poskytovaná dotácia na 

podporu výchovy k stravovacím návykom v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny  Slovenskej republiky vo výške 1,20 €, ak dieťa bolo prihlásené na 

stravovanie, zúčastnilo sa na výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo ZŠ a odobralo obed. V takom prípade 

zákonný zástupca uhrádza len rozdiel medzi  finančným limitom. 

 

2) V prípade neúčasti dieťaťa na výchovno – vzdelávacej činnosti v MŠ alebo v  ZŠ je zákonný zástupca 

povinný odhlásiť dieťa zo stravy najneskôr do 13,30 hod. predchádzajúceho pracovného dňa priamo 

v školskej jedálni, alebo elektronicky cez server https://www.eskoly.sk .V prípade neodhlásenia dieťaťa zo 

stravy je zákonný zástupca povinný uhradiť vyrovnanie finančného rozdielu vrátenej odčerpanej dotácie na 

podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v súlade s platným finančným pásmom. 

 

3) V súlade s platnými finančnými pásmami vydanými príslušným ministerstvom obec Záriečie určuje pásma 

príspevku na nákup potravín v školskej jedálni vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti nasledovne: 

 

 výška úhrady v súlade s 2. finančným pásmom na nákup potravín na jedno jedlo vydaným 

MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 1.9.2019: 

 

                      návrh VZN od 01.09.2019 = 2. finančné pásmo 

Kategória 

stravníkov Desiata Obed Olovrant Spolu 

MŠ (stravníci 2-6 
rokov) 0,36 € 0,85 € 0,24 € 1,45 € 

ZŠ (stravníci 6-11 
rokov)  1,15 €  1,15 € 

ZŠ (stravníci 11-15 
rokov)  1,23 €  1,23 € 

Zamestnanci  1,33 €  1,33 € 

Cudzí stravníci  1,33 €  1,33 € 

 

4) Vzniknuté finančné rozdiely pri stanovených výškach finančných pásiem pre dieťa MŠ, žiaka ZŠ a príspevku 

na nákup potravín v školskej jedálni a prijatej štátnej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom 

https://www.eskoly.sk/
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dieťaťa v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ alebo ZŠ 

a odobralo obed: 

a) v článku 6 v bode 3 uhrádza zákonný zástupca na stravovací účet školskej jedálne. 

 

5) Zamestnanci materskej školy  a iné fyzické osoby majú výšku príspevku určenú v kategórii stravníci od 15-

18/19 rokov v súlade s 2. pásmom MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 1.9.2019 

 

        Za zamestnanca prispieva ešte zamestnávateľ zo sociálneho fondu podľa kolektívnej zmluvy. 

 

6) Zriaďovateľ v zmysle ustanovenie § 140 ods.10 školského zákona určuje výšku príspevku na úhradu 
režijných nákladov zamestnancov materskej školy a iných fyzických osôb prepočítaním skutočných nákladov 

na jedno odobraté jedlo – obed. 

                                                                                                                                                                                  

7) Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni     a mesačný 

príspevok na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca dieťaťa mesačne vopred na účet školskej jedálne 

určenom v zápisnom lístku stravníka v školskej jedálni. Termín úhrady príspevkov je najneskôr 20.deň 

v mesiaci predchádzajúcom mesiacu, v ktorom má dieťa stravu odobrať. Za neodobratú a včas neodhlásenú 
stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. 

 

8)  Zákonný zástupca uhrádza príspevok na nákup potravín v školskej jedálni a mesačný príspevok na režijné  
náklady nasledovne: 

 

a) pre deti predškolského veku, ktorým je priznaná dotácia štátu na stravovanie vo výške 1,20 € na deň, 
podľa finančného limitu budú doplácať 0,25 € na deň. Výška jednorazovej platby na úhradu nákladov 

na nákup potravín je 30 € do decembra 2019  a príspevku na  režijné  náklady 8 € do decembra2019. 

V januári si rodič uhradí  jednorazovú platbu stravného 30 € a režijné náklady v sume 12 €, 

 

b) pre deti, ktorým nepatrí dotácia štátu na stravovanie, je výška paušálnej sumy na úhradu nákladov na 
nákup potravín a príspevku na režijné náklady na mesiac 27,40 €. 

 

9) Pre zamestnancov a cudzích stravníkov je výška paušálnej sumy na úhradu nákladov na  nákup potravín 

a príspevku na režijne náklady na mesiac 16 €.  

 

a) Vyúčtovanie platieb za príspevky na nákup potravín v školskej jedálni a príspevkov na režijné náklady   

sa budú  realizovať minimálne 1 x za školský rok. 

  

b) Preplatky budú vyplatené na číslo účtu zákonného zástupcu, ktorý si určil v zápisnom lístku stravníka. 

 

10) Zriaďovateľ školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca 

predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa 

osobitného zákona./1 

                                                                     Článok 7 

                          Záverečné a zrušovacie ustanovenia 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Záriečie dňa 7.8.2019 

uznesením č.47/2019 a nadobúda účinnosť od 23.08.2019. 

 

                                                                                                      Ing. Jozef Kollár , starosta obce 

 


