
Návrh  

Všeobecne záväzného nariadenia obce Malá Ida č. 1/2022 o určení výšky finančných 

príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v školskej jedálni, 

ktorej zriaďovateľom je obec Malá Ida 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Malá Ida v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 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 ustanovením § 140 zákona č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov prijalo nasledovné Všeobecne záväzné nariadenie 

obce Malá Ida č. 1/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu 

nákladov spojených so stravovaním v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Malá 

Ida (ďalej len ,,VZN”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum začatia pripomienkového konania: 

Dátum skončenia pripomienkového konania: 

Schválené obecným zastupiteľstvom v Malej Ide, dňa: ............................., Uznesením č. ......... 

Platnosť:..................................., dňom vyvesenia na úradnej tabuli 

Účinnosť: 01.06.2022 



§ 1 

Úvodné ustanovenia a predmet 

1. Toto VZN určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so 

stravovaním v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Malá Ida. 

 

§ 2 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v školskej jedálni 

1. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, 

ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín a podľa vekových 

kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na jedno 

jedlo určenými ministerstvom školstva s účinnosťou od 01.09.2019. 

 

2. Výška príspevku je nasledovná: 

Stravník - dieťa MŠ 1 desiata 1 obed 1 olovrant celodenná 

strava 

 

 

 

Stravníci MŠ 

€ € € € 

0,38 0,90 0,26 1,54 

Stravníci MŠ – 

povinne 

predprimárne 

vzdelávaní 

0,38 0,90 0,26 0,24 

 

Stravník žiak ZŠ a SŠ obed 

€ 

Stravníci od 6 do 11 rokov 1,21 

Stravníci od 11 do 15 rokov 1,30 

Stravníci od 15 do 18/19 rokov 1,41 

 

3. Príspevok na čiastočnú úhradu stravovania v školskej jedálni podľa tohto článku sa 

uhrádza do 10. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, za ktorý sa 

uhrádza základnej škole, ktorej je školská jedáleň súčasťou. 

 

4. Zákonný zástupca uhrádza príspevok na režijné náklady zariadenie školského stravovania 

vo výške 2 € mesačne. 

 

§ 3  

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za diétne stravovanie v školskej jedálni 

1. Školská jedáleň poskytuje stravovanie pre stravníkov podľa odporúčaných výživových 

dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových 



skupín stravníkov vydaných MŠ SR, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov 

a finančných podmienok na nákup potravín pre prípravu jedál a nápojov. 

 

2. V súlade s finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa 

vekových kategórií stravníkov vydanými MŠ SR sú určené mesačné príspevky na 

čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v školskej jedálni nasledovne:  

Stravník - dieťa MŠ 1 desiata 1 obed 1 olovrant celodenná 

strava 

 

 

 

Stravníci MŠ 

€ € € € 

0,46 1,08 0,31 1,85 

Stravníci MŠ – 

povinne 

predprimárne 

vzdelávaní 

0,46 1,08 0,31 0,55 

 

Stravník žiak ZŠ a SŠ obed 

€ 

Stravníci od 6 do 11 rokov 1,46  

Stravníci od 11 do 15 rokov 1,56  

Stravníci od 15 do 18/19 rokov 1,69  

 

3. Diétne jedlá sa môžu pripravovať pre deti a žiakov, ktorých zákonný zástupca predloží 

riaditeľovi školy, ktorej je školská jedáleň súčasťou, potvrdenie ošetrujúceho lekára, že 

zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie podľa materiálno-spotrebných 

noriem a receptúr pre diétne stravovanie vydaných MŠ SR, ktoré obsahuje aj údaj o druhu 

diéty.  

 

4. Podmienky poskytovania diétneho stravovania určí riaditeľ školy, ktorej je školská 

jedáleň súčasťou vo vnútornom predpise a zverejní na obvyklom mieste a na webovom 

sídle školy. 

 

5. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na diétne stravovanie v zariadení školského 

stravovania sa uhrádza do 10. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, za 

ktorý sa príspevok uhrádza základnej škole, ktorej je školská jedáleň súčasťou. 

 

§ 4 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 

1. Dotácia podľa § 4 ods. zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa poskytuje v sume 1,30 eura. 

 



2. Dotácia sa poskytuje za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno- vzdelávacej 

činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu; za 

vyučovanie v základnej škole sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa 

uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole. 

 

§ 5 

Stravovanie a príspevok dospelých stravníkov v školskej jedálni 

1. Zriaďovateľ súhlasí so stravovaním dospelej osoby v školskej jedálni. 

 

2. Denný príspevok dospelých stravníkov na nákup potravín sa uhrádza podľa finančných 

pásma stanoveného MŠ SR pre vekovú kategóriu stravníkov 15 – 18/19 ročných žiakov 

SŠ. 

 

3. Náklady na nákup potravín na jedno jedlo pre dospelého stravníka sa určuje vo výške 1,41 

€ a režijné náklady vo výške 2 € mesačne. 

 

4. Dospelý stravník uhrádza za jedno hlavné jedlo cenu, za ktorá sa skladá z príspevku vo 

výške nákladov na nákup potravín a režijných nákladov. 

 

5. Stravovanie zamestnancov sa realizuje v súlade so Zákonníkom práce. Hodnota obeda sa 

stanovuje na sumu 3,41 €, pričom zamestnanec prispieva sumou 0,98 € a zamestnávateľ 

sumou 1,87 €. Príspevok zo sociálneho fondu je 0,56 €.  

 

§ 6 

Úhrada príspevku 

1. Zákonný zástupca alebo dospelá osoba majú povinnosť príspevok uhradiť spôsobom a za 

podmienok, ktoré určí riaditeľ školy, ktorej je školská jedáleň súčasťou vo vnútornom 

predpise. 

 

2. Riaditeľ je povinný účinné VZN, ako aj vnútorný predpis o podmienkach úhrady 

príspevku zverejniť v priestoroch školy a na webovom sídle školy. 

 

3. Riaditeľ vhodným spôsobom informuje dospelú osobu a zákonných zástupcov detí 

a žiakov o výške príspevku. 

 

§ 7 

Postup pre odpustenie príspevku 

1. Žiadosť o odpustenie príspevku môže zákonný zástupca uplatniť u zriaďovateľa – obec 

Malá Ida. Písomnú žiadosť je potrebné doručiť pracovníkovi základnej školy poverenému 

na úseku hospodárskej agendy, ktorý žiadosť s príslušnými prílohami následne doručí na 

obecný úrad. 



2. Obec môže rozhodnúť o odpustení príspevku, ak zákonný zástupca preloží doklad o tom, 

že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa 

osobitného predpisu1. 

 

3. Nárok na odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú podmienky odpustenia 

príspevkov, t. j. pokiaľ je zákonný zástupca poberateľom dávky v hmotnej núdzi 

a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 

 

4. Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o odpustení príspevku, zákonný zástupca 

túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámi pracovníkovi základnej školy poverenému 

na úseku hospodárskej agendy. 

 

5. Tento postup sa neuplatní, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa 

osobitného predpisu2. 

 

§ 8  

Záverečné ustanovenia 

1. Na tomto VZN sa uznieslo obecné obecné zastupiteľstvo obce Malá Ida Uznesením č. 

................. zo dňa.......................... . 

 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť 01.06.2022. 

 

3. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN stráca platnosť Všeobecne záväzné nariadenie obce 

Malá Ida č. 2/2019. 

 

V Malej Ide, dňa ..................................    ........................................... 

PaedDr. Jana Kallová 

         Starostka Obce 

 

 
1 Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 
2 § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky 


