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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. 5/2017 
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 . 

 

 

Čl. 2 

 

Výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov 

za poskytnutie stravovania v školskej jedálni 

 

 
(1)  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 denné/:   1,12 € 

MŠ denné 

/ jedlo 
desiata obed olovrant spolu 

2. pásmo € € € € 

Cena 0,26  0,64  0,22  1,12  

 

 

 

 

 

 



 

 

              b) Finančné pásmo – stravovanie zamestnanci:   1,12 € 

Zamestnanci desiata obed olovrant spolu 

2. pásmo € € € € 

Cena - 1,12 - 1,12 

 

Hodnota stravnej jednotky: 1,12 €    

+ režijné náklady: 1,37 €                 

Spolu strava zamestnanec: 2,49 € (celková hodnota stravnej jednotky) 

Zamestnávateľ hradí 55%: 1,37 € 

Zamestnenec hradí: 45%: 1,12 € 

 

d) Finančné pásmo – stravovanie ostatné fyzické osoby:   2,49 € 

          

         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)  Neúčasť na stravovaní  z dôvodu  choroby stravníka ktorým je dieťa v materskej škole  je možné 

         nahlásiť  od  7,00 do 7.30 hodiny príslušného dňa vedúcej  školskej jedálne na  telefónne číslo 

         0917870527 , alebo e-mailom na adrese:  skolka@priepasne.sk , alebo kancelaria@priepasne.sk .   

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

        odpísať deň vopred do 15,00 hod. vedúcej školskej jedálne na telefónne číslo  0917870527, alebo 

        elektronicky – e - mailom na adrese:  skolka@priepasne.sk , alebo kancelaria@priepasne.sk .   

  (5)  neúčasť na stravovaní u ostatných stravníkov  je potrebné nahlásiť –odpísať deň vopred do 14.00 hod. 

        na telefónne číslo  0917870527, 034/6547435 alebo elektronicky – e - mailom na adrese: 

        skolka@priepasne.sk alebo kancelaria@priepasne.sk .   

 

                                                                                  Čl. 4 

 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

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

Priepasné 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné dňa 14.12.2017 

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2018. 

 
V Priepasnom dňa 15.12.2017 

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

             Peter Czere 

                                                                                                   starosta obce 
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