
“Návrh” 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 3/2023 obce Sklené 

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sklené 

 

Obecné  zastupiteľstvo obce Sklené vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 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 v zmysle § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 140 ods. 10 zákona č. 

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

vydáva toto  všeobecne záväzné nariadenie 

 

Prvá časť 

Úvodné ustanovenie 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje: 

-  výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktoré sú povinní 

 uhrádzať zákonní zástupcovia detí a žiakov a cudzí stravníci   

 

Druhá časť 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 

 

1. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a dospelým stravníkom za čiastočnú úhradu 

nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca a dospelý stravník vo výške nákladov na nákup 

potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživoté 

dávky určené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa 

platných finančných pásiem na nákup potravín podľa vekových kategóríí stravníkov a 

príspevku zákonného zástupcu a dospelého stravníka na úhradu režijných nákladov. 

 

2. Výška príspevku na náklady spojené s nákupom potravín, ktorý uhrádza zákonný zástupca 

a dospelý stravník je:  
1. 



 

a) Pre dieťa  vo veku od 2 do 6 rokov vo výške stanovenej pre Finančné pásmo A 

- Materská škola (od 2 do 6 rokov) -  2. pásmo 

b) Pre dieťa vo veku od 6 do 11 rokov vo výške stanovenej pre Finančné pásmo A 

- Základná škola (od 6 do 11 rokov) – 2. pásmo 

c) Pre dospelého stravníka vo výške stanovenej pre Finančné pásmo B 

- Stredná škola (od 15 do 19 rokov) – 2. Pásmo 

 

3. Výška príspevku na úhradu režijných nákladov školskej jedálne je:  

a) pre deti vo veku od 2 do 6 rokov 0,20 € na deň, príspevok uhrádza zákonný zástupca, 

b) pre deti vo veku od 6 do 11 rokov 0,20 € na deň, príspevok uhrádza zákonný zástupca, 

c) pre dospelého stravníka zamestnanca a seniora nad 60 rokov na deň 0,80 € uhrádza 

stravník  

d) pre iné fyzické osoby (dospelý stravník), na deň 1,30 € uhrádza stravník 

 

4. Výška príspevku podľa článku 2, bodu 2 písmená a) a b) sa zníži o výšku poskytnutej 

dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona o dotáciách v 

pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

 

5. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov školskej jedálni uhrádza zákonný zástupca do 25. 

dňa podľa počtu skutočne odobratých obedov za predchádzajúci mesiac. 

 

6. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov školskej jedálni uhrádza dospelý stravník do 25. 

dňa podľa počtu skutočne odobratých obedov za predchádzajúci mesiac.   

      

 

Tretia časť 

Záverečné ustanovenia 

 

1)  Dňom účinnosti tohto VZN stráca účinnosť VZN obce Sklené č. 1/2019 zo dňa 30.6.2019 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  

2)  Toto VZN č. 3/2023 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Sklené na svojom zasadnutí dňa 

....................2023 uznesením č..... /2023.  

3)  Toto VZN  nadobúda účinnosť 01.03.2023. 

 

 

V Sklenom  dňa ................... 

 

 

 

 

                                                                                                                   Ing. Tibor Rišiaň 

                                                                                                                     starosta obce 

 
2. 
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