
 

 Obecné zastupiteľstvo obce Žakarovce  na základe ust. §6 ods.1 a ust. § 11 ods.4 písm. g)  

zákona SNR č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe 

ust. § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  a zákona 544/2010 Z.z. o dotáciách vydáva  v y d á v a   toto  

 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  
 

č. 18/2021 

 

 o  výške  príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu 

nákladov a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni  

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1) Obec Žakarovce je zriaďovateľom zariadenia školského stravovania- školskej jedálne : Školská 

jedáleň pri Materskej škole, Žakarovce 338. 

                

2) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom  za čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na 

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

ďalej len „príspevok.“   

 

3) Účelom tohto nariadenia je určiť výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa   a určiť podmienky 

platenia tohto príspevku za stravovanie v školskej jedálni .  

 

 

Čl. 2 

Výška príspevku   

 

1) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni uhrádza zákonný zástupca vo výške 

nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s I. finančným 

pásmom pre školské stravovanie zverejneným  Ministerstvom  školstva SR : 

 

a. Materská škola 

( stravníci od 2 – do 6 rokov )                      Desiata        Obed      Olovrant       Spolu  € 

        0,34 €        0,80 €     0,23 €          1,37 €  

 

Dospelí stravníci – 1,37 €  

 



2) Výšku príspevku na režijné náklady na jedno hlavné jedlo pre zamestnancov škôl a školských 

zariadení a iné fyzické osoby určí zriaďovateľ školy prepočtom skutočných nákladov na mzdy a 

prevádzku školskej jedálne, za predchádzajúci kalendárny rok. 

 

3) Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa materskej školy na čiastočnú úhradu nákladov v školskej 

jedálni, sa zníži o výšku poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom 

dieťaťa podľa osobitného právneho predpisu1) za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo 

výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu. 

 

4) Dotácia  na stravu sa poskytuje školským stravovacím zariadeniam : 

a) na dieťa, ktoré navštevuje materskú školu (MŠ)  , ak žije v domácnosti, ktorej sa 

poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo príjem ktorej je najviac vo výške životného 

minima, zákonný zástupca predloží doklad 

b) na dieťa navštevujúce materskú školu , ak je  v MŠ najmenej 50 % detí z domácností, 

ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi 

c) na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy a žije v domácnosti, v ktorej si 

ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia 

na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo vek 6 rokov a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním 

v spoločnej domácnosti podľa osobitného predpisu  (t.j. deti bez daňového bonusu). Táto 

skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením. 

 

 

5) Zariadenie školského stravovania si nárok na dotáciu môže uplatniť len vtedy , ak sa dieťa 

v príslušný deň zúčastní výchovno – vzdelávacej činnosti v materskej škole a odoberie 

stravu. To platí aj v prípade vyplácania dotácie zákonnému zástupcovi dieťaťa , ktorého 

zdravotný stav si vyžaduje osobitné stravovanie, ak školská jedáleň neposkytuje diétne 

stravovanie 

 

6) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť rozdiel medzi poskytnutou dotáciou na podporu 

výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného právneho predpisu1) a výškou 

nákladov na nákup potravín a režijných nákladov do 10.dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. 

 

7) V prípade, že zákonný zástupca neodhlásil zo stravy dieťa , na ktoré sa vzťahujú ustanovenia 

osobitného právneho predpisu1) v termíne stanovenom vnútorným poriadkom školy, je povinný 

uhradiť plnú výšku príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín a príspevku na režijné 

náklady. Tieto náklady vyúčtuje vedúca školskej jedálne, po ukončení príslušného kalendárneho 

mesiaca a zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka ich uhradí najneskôr do 10. dňa nasledujúceho 

mesiaca. 

 

8)  Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni zákonný zástupca uhrádza týmito 

spôsobmi :  

a) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný uhradiť finančný príspevok na účet 

zriaďovateľa na základe vystaveného šeku vedúcou školskej jedálne  

b) Bezhotovostne na účet na účet Obecného úradu v Žakarovciach vedenom vo Prima banka 

Slovensko, a.s. , č. účtu  IBAN: SK46 5600 0000 0034 4172 6003.  

c) v hotovosti do pokladne  zriaďovateľa  a to mesačne  najneskôr do 10-teho dňa v mesiaci. 

 

9) Prípadnú neúčasť na stravovaní je možné nahlásiť takto : najneskôr do 8 . hodiny ráno daného 

dňa. 



Čl. 3 

Zrušovacie ustanovenia 

 

1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia Obce Žakarovce zaniká 

platnosť a účinnosť Všeobecne záväzného nariadenia Obce Žakarovce  č. 14/2019 o výške  

príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok 

úhrady v školskej jedálni vrátane doplnkov. 

 

Čl. 4 

Účinnosť 

 

1) VZN č.    18/2021  nadobúda účinnosť dňa 13.10.2021 

 

 

V  Žakarovciach  dňa 13.9.2021 

 

 

 

 

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

        Ing. Štefan Tulipán 

        Starosta obce 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa : 13.9.2021    

Zvesené z úradnej tabule dňa : 27.09.2021   

Schválené: 28.09.2021           

Vyhlásené vyvesením:28.09.2021        

 

 

1) Zákon 544/2010 Z.z. o dotáciách 

 


