
Obec Žabokreky nad Nitrou  v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení § 140 ods. 9  zákona č. 245/2008 Z. z. o 

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

neskorších predpisov vydáva: 

 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2022 

o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni  

a finančné pásmo na nákup potravín 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Toto všeobecné záväzné nariadenie určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školskej jedálni. Ustanovenia tohto VZN sa vzťahujú na činnosť školskej 

jedálne v Základnej škole s materskou školou  v Žabokrekoch nad Nitrou. 

 

Čl. 2 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 

1. Stravníkom v školskej jedálni sú: 

 - deti materskej školy,  

 - žiaci základnej školy, 

 - zamestnanci materskej školy, základnej školy a školských  zariadení, 

 - obyvatelia obce – dôchodcovia, iné fyzické osoby (ďalej len cudzí stravníci). 

 

2. Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu 

nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup 

potravín podľa vekových kategórií stravníkov, v nadväznosti na odporúčané výživové 

dávky bez úhrady režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov, a to 

nasledovne: 

 

      Finančné pásmo A – 3. pásmo - náklady  na  nákup  potravín  na  jedno  jedlo  podľa  

      vekových kategórií stravníkov  a  príspevok  zákonného   zástupcu   dieťaťa  a  žiaka  

      vo výške nákladov.      

      

     Výška príspevku v € na čiastočnú úhradu  nákladov,  ktorý uhrádza zákonný zástupca      

           dieťaťa alebo žiaka sa skladá z príspevku na nákup potravín podľa vekových kategórií    

stravníkov nasledovne: 

 

 Desiata Obed Olovrant Réžia Spolu 

Materská škola 

(stravníci od 2 – 6 rokov) 
0,50 1,20 0,40 - 2,10 

Základná škola 

(stravníci od 6 -11 rokov) 
- 1,70 - - 1,70 

Základná škola 

(stravníci od 11 – 15 

rokov) 

- 1,90 - - 1,90 

Zamestnanci školy a iní  

cudzí dospelí  stravníci 
- 2,40 - 1,60 4,00 

 



 

Výška úhrady ceny obeda dospelých stravníkov (zamestnanci škôl a cudzí stravníci),v   

školskej jedálni  sa skladá z príspevku na nákup potravín na jeden obed podľa 

            finančného pásma B kategórie stravníkov od 15-19 rokov 2,40 €  a z režijných   

nákladov na prípravu jedla vo výške 1,60 €. Cena jedného jedla je 4,00 €.  

 

3. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa je vo výške ustanovenej 

osobitným predpisom (zákon 544/2010 Z z.) vo výške 1,30 € za každý deň, v ktorom 

sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania 

v základnej škole a odobralo stravu. Doplatok na stravu pre deti s dotáciou podľa 

finančného pásma A na nákup potravín  v materskej škole činí 0,80 € na deň , žiakov 

ZŠ od 6 - 11 rokov 0,40 € na deň a žiakov 11-15 rokov 0,60 € na deň. Podmienky 

stravovania a priznania dotácie na podporu výchovu k stravovacím návykom dieťaťa 

určuje zákon č. 544/2010. 

Podmienkou prijatia na stravovanie do školskej jedálne je uhradenie kaucie vo výške 

30 € na pol roka pred začiatkom stravovania na základe vystaveného šeku školskou 

jedálňou alebo prevodom na účet školskej jedálne:  

     SK5702000000000035534192. 

 

4. Ak dieťa/žiak má diétne stravovanie – všetky druhy diét  (intolerancia na lepok, 

šetriaca diéta, diabetes) je nutné priniesť potvrdenie od lekára – špecialistu. 

 

5. Rodič je povinný odhlásiť alebo prihlásiť dieťa/žiaka na stravovanie vopred do 14. 

hodiny, a to osobne u vedúcej školskej jedálne alebo na tel. č. 0911 842 420. 

 

 

Čl. 3 

Určenie podmienok platenia príspevku 

 

1. Príspevok  nákladov   uhrádza  zákonný  zástupca  mesačne  do 10. dňa v kalendárnom 

mesiaci, v ktorom sa dieťa/žiak bude stravovať  na základe vystaveného šeku školskou 

jedálňou v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet školskej jedálne: 

      SK5702000000000035534192. 

 

Čl. 4 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

1. V súlade s § 6 ods. 3 zákona 369/1990   Z. z.  v z. n. p. návrh tohto VZN bol vyvesený 

na úradnej tabuli dňa 02.12.2022. 

2. VZN bolo prerokované na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad 

Nitrou  dňa 21.12.2022 a schválené uznesením č. 13/XII/2022. 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01. 02. 2023. 

4. Nadobudnutím   účinnosti  tohto  VZN  stráca  účinnosť VZN  obce  č. 1/2019 zo dňa  

      09. 08. 2019. 

 

 

 

                                                                                                   Cyril  Cabadaj v.r. 

                                                                                                    Starosta obce 

 

 

vyvesené: 22.12.2022 

zvesené: 


