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O B E C P R I E P A S N É 



Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné na základe ust. § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o 

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

právnych predpisov , v súlade s ust. § 6 ods.1 a s ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov vydáva 

toto 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. 6/2019 
o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok 

úhrady v školskej jedálni 

 

 

Čl. 1 

 

Úvodné ustanovenia 

 

 

(1) Obec Priepasné je zriaďovateľom zariadenia školského stravovania: Školská jedáleň pri MŠ, Priepasné 

115, 906 15 Priepasné. 

 

(2) Školská jedáleň podľa § 140 ods. 9 zák. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, poskytuje stravovanie 

deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na 

nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. 

Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov, ak tak určí zriaďovateľ. 

 

(3) Podľa § 140 ods. 3 zák. 245/2008 Z. z. o výchove  a vzdelávaní ( školský zákon )  a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov je stravníkom v školskej jedálni môžu byť 

deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení; so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby. 

 

(4) Zákonný zástupca dieťaťa prihlasuje svoje dieťa do zariadenia školského stravovania prostredníctvom  

 ˶ Zápisného lístku stravníka  ̋(§9 vyhlášky š. 330/2009 Z. z.). 

 

 

Čl. 2 

 

Výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za poskytnutie stravovania v 

školskej jedálni 

 

(1) Finančné pásma určujú náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov 

a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín. Sú stanovené 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

 

 

 



 

(2) Výšku príspevku a príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za poskytnutie 

stravovania v Školskej jedálni pri MŠ v Priepasnom zriaďovateľ určuje vo výške nákladov na nákup 

potravín, ktoré sú podľa vekových kategórií v nadväznosti na finančné pásma určujúce rozpätie 

nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov nasledovne: 

 

 

a) Finančné pásmo – stravovanie od 2 – 6 rokov /dieťa v MŠ denná/: 1,45 € 

MŠ denná 

/ jedlo desiata obed olovrant        spolu 

2. pásmo € € € € 

Cena 0,36 0,85 0,24       1,45 

 

 

Ukazovateľ 

Náklady na nákup potravín 

na jedno jedlo - 2. finančné 

pásmo 

Spolu  

náklady 

na nákup 

potravín  

Dotácia na 

podporu 

dieťaťa 

k stravovacím 

návykom 

Platba ZZ za 

jeden deň 

(doplatok na 

nákup 

potravín) Desiata Obed Olovrant 

MŠ denná (stravník 

- dieťa MŠ) 
0,36 0,85 0,24 1,45 0 1,45 

MŠ denná (stravník 

- dieťa MŠ, rok pred 

plnením povinnej 

školskej dochádzky) 

0,36 0,85 0,24 1,45 1,20 0,35 

            Pozn.: sumy sú uvedené v eur. 

 

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje vo výške 1,20 € pre deti MŠ, 

ktoré sú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Dotácia platí pre každý stravovací deň, v 

ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno – vzdelávacej činnosti v materskej škole a súčasne odobralo 

stravu. 

 

 

Ak dieťa nebude prítomné na vzdelávaní a nebolo odhlásené zo stravy, dotáciu na stravu nie je 

možné poskytnúť. V tomto prípade hradí plnú výšku nákladov jeho zákonný zástupca. 

 

 

Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa žiada iné, tzv. špeciále stravovanie je povinný predložiť lekárske 

potvrdenie, vystavené lekárom – špecialistom, ako je napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, 

alergológ a pod. Akceptujú sa diagnózy pri ktorých lekár špecialista potvrdí, že zdravotný stav dieťaťa 

si vyžaduje diétne stravovanie. 

 

 

 

 



 

b) Finančné pásmo – stravovanie zamestnanci: 1,33 € 

Zamestnanci desiata obed olovrant spolu 

2. pásmo € € € € 

Cena - 1,33 - 1,33 

 

Hodnota stravnej jednotky: 1,33 € 

+ režijné náklady: 1,63 € 
 

Spolu strava zamestnanec: 2,96 € (celková hodnota stravnej jednotky) 

Zamestnávateľ hradí 55%: 1,63 € 

Zamestnanec hradí:  45%: 1,33 € 

 

c) Finančné pásmo – stravovanie ostatné fyzické osoby: 2,96 € 

 

 

 

Čl. 3 

 

Určenie podmienok a úhrada mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov 

v školskej jedálni 

 

(1) Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne vopred do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci 

a/ v hotovosti do pokladne Školskej jedálne pri MŠ v Priepasnom,  

alebo 

b/ bezhotovostným prevodom na účet školskej jedálne IBAN SK58 5600 0000 0046 9171 9003 

(Bankové spojenie: Prima banka, č. ú. 4691719003/5600 ) 

 

(2) Pre dieťa, ktorého zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a predloží zriaďovateľovi, 

resp. osobe poverenej rozhodovaním podľa §13 ods. 5 zákona SNP 369/1990 Zb. O obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov príslušné doklady, je výška príspevku 0,12 €. 

 

(3) Zákonný zástupca dieťaťa má povinnosť odhlásiť dieťa zo stravy. 

 

(4) Neúčasť na stravovaní z dôvodu choroby stravníka je možné nahlásiť - odpísať do 13,00 hod. pracovný 

deň vopred u vedúceho školskej jedálne na telefónnom čísle: 034/ 654 74 35, 0917 870 527 alebo 

elektronicky - e-mailom na adrese: skolskajedalen@priepasne.sk 

 

(5)  

(6) Ostatnú neúčasť na stravovaní stravníka, ktorým je dieťa v materskej škole je potrebné nahlásiť -  odpísať 

deň vopred do 13,00 hod. vedúcemu školskej jedálne na telefónne číslo: 034/ 654 74 35, 0917 870 527 

alebo elektronicky - e-mailom na adrese: skolskajedalen@priepasne.sk 

 

(7) Neúčasť na stravovaní u ostatných stravníkov je potrebné nahlásiť – odpísať deň vopred do 13.00 hod. 

na telefónne číslo: 034/654 74 35, 0917 870 527 alebo elektronicky - e-mailom na adrese: 

skolskajedalen@priepasne.sk 

 

 

 

 

mailto:skolskajedalen@priepasne.sk


 

Čl. 4 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

(1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce 

Priepasné. 

(2) Dňom  účinnosti tohto  všeobecne  záväzného nariadenia sa zrušuje  Všeobecne  záväzné nariadenie obce 

č. 1/2018 o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie  

podmienok úhrady v školskej jedálni. 

 

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné dňa…………. 

 

(4) Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia. 

 

 

V Priepasnom dňa  ……………. 2019 

 

 

 

 

 

............................... 

Peter Czere 

     starosta obce 


