
  

 

 Obecné zastupiteľstvo obce Žabokreky nad Nitrou  v zmysle. § 6 ods. 1   zákona SNR č. 

369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších právnych 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   v y d á v a    

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  
 

č. 1/ 2019 

 

o  výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

(1) Toto všeobecné záväzné nariadenie určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov     

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

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

                     

(2) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom/žiakom za čiastočnú úhradu nákladov vo  

     výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na  

     odporúčané výživové dávky, ďalej len „príspevok“.   

 

 

Čl. 2 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni   

 

(1) Školská jedáleň poskytuje stravovacie služby stravníkom, ktorými sú: 

a) deti materskej školy 

b) žiaci základnej školy 

c) zamestnanci materskej školy, základnej školy a školských zariadení 

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

 

(2) Podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu platnej od 1.9.2019, ktorá stanovuje 

    výšku finančného limitu na nákup potravín sa určuje príspevok rodiča na úhradu nákladov na nákup     

    potravín v 2.finančnom pásme. 

    Výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa 

    vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky v školskej jedálni 

    na stravníka a jedlo v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení určuje nasledovne:  

 

 

 



a) Materská škola 

    ( stravníci od 2 – do 6 rokov )                 Desiata         Obed       Olovrant          Spolu/stravník/deň   

                                                                        0,36 €         0,85 €        0,24 €                     1,45 € 

b) Základná škola  

    ( stravníci od 6 – do 11 rokov  )                    Obed                       Spolu/stravník/deň    

                                                                                           1,15 €                                       1,15 €       

    Základná škola 

    ( stravníci od 11 – do 15 rokov )                                   Obed                                Spolu/stravník/deň 

                                                                                           1,23 €                                        1,23 € 

           Základná škola  

    ( stravníci od 6 – do 15 rokov )          Desiata       Desiata/stravník/deň

                               0,50 €                                                             0,50 € 

 

   c) zamestnanci     

-   finančný limit na potraviny      1,33 € 

-  režijné náklady         1,17 € 

-     hodnota jedla        2,50 € 

- zamestnanec                                0,40 € 

                                                

d) cudzí stravníci      

-   finančný limit na potraviny             1,33 € 

-  režijné náklady              1,17 € 

-     hodnota jedla        2,50 € 

       - cudzí stravník                                  2,50 € 

 

 

(3) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje na zabezpečenie 

   obeda a iného jedla v materskej škole a základnej škole na každé dieťa/žiaka, ktoré navštevuje : 

   -  posledný ročník materskej školy 

   -  základnú školu 

  Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 € za  

  každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole   

  (predškoláci ) alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Rozdiel medzi  

  poskytovanou dotáciou a skutočnou výškou stravy zákonný zástupca detí/ žiakov dopláca. 

 

(4) Nárok na dotáciu nevznikne a rodič dieťaťa/žiaka  zaplatí plnú výšku obeda: 

-  v prípade, že dieťa/žiak neodoberie obed a zúčastnil sa vyučovacieho procesu.  

-  keď sa dieťa/žiak nezúčastní vyučovacieho procesu a rodič ho  neodhlási z obeda. 

-  v prípade choroby, kedy  má v prvý deň dieťa/žiak nárok na obed, ktorý si môže  prísť zobrať     

          do obedára.  

 

(5) Rodič je povinný odhlásiť alebo prihlásiť dieťa/žiaka na stravovanie deň vopred do 14. hodiny a to   

     osobne  u vedúcej školskej jedálne alebo na tel. čísle 038/5421103. 

 

 

 



(6) Uhradenie kaucie: 

-  Podmienkou na prijatie na stravovanie do školskej jedálne je uhradenie kaucie vo výške 25 €  

    na pol roka pred začiatkom stravovania na základe vystaveného šeku školskou jedálňou   alebo  

    prevodom na účet školskej jedálne SK57 0200 0000 0000 3553 4192. 

-  Kaucia bude slúžiť na úhradu vzniknutých nedoplatkov dieťaťa/žiaka. 

-  V prípade nevyčerpania kaucie bude táto vrátená na účet rodiča. 

 

(7)  Ak dieťa/žiak má diétne stravovanie – všetky druhy diét (intolerancia na lepok, šetriaca diéta,  

      diabetes) je nutné priniesť potvrdenie od lekára - špecialistu. 

 

 

 

Čl. 3 

 Určenie podmienok platenia príspevku 

 

 

(1) Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie podľa 

vekových kategórií stravníkov vždy mesačne vopred najneskôr do 25. dňa príslušného 

kalendárneho mesiaca t.j. mesiac vopred. V prípade, ak sa žiak prestane stravovať, je povinný túto 

skutočnosť oznámiť vedúcej školskej jedálne  a uhradiť prípadný vzniknutý nedoplatok za obedy, 

na ktoré nevznikol nárok na dotáciu, do 15.dňa nasledujúceho mesiaca. 

    

  Úhrada stravy sa uskutočňuje na základe vystaveného šeku školskou jedálňou   alebo  

     prevodom na účet školskej jedálne SK57 0200 0000 0000 3553 4192. 

 

 

 

Čl. 4 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

(1)  V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z. z o obecnom zriadení v z n. p. návrh tohto VZN bol 

vyvesený na úradnej tabuli dňa 18.07.2019. 

(2) VZN bolo prerokované na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou dňa 

08.08.2019 a schválené uznesením č. 8/VIII/2019. 

(3)   Toto VZN  nadobúda účinnosť dňom  01.09.2019.  

(4)   Nadobudnutím účinnosti tohto VZN stráca účinnosť  VZN obce č. 3/2014. 

 

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou, dňa   09.08.2019 

                                                                                                                           Cyril Cabadaj 

           starosta obce 

 
 


