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Obecné   zastupiteľstvo v Prietržke  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 a 10/ zákona č. 245/2008  Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

v y d á v a      t o t o 

 

V š e o b e c n e  zá vä z n é  n a r i a de n i e  o b c e  P r i e t r ž k a  č .  3 / 2 0 2 2   

 

o výške príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov a podmienkach jeho úhrady v        

                             školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Prietržka 

 

                                                                              Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Obec Prietržka je zriaďovateľom :  
Školskej jedálne pri  Základnej škole s materskou školou Prietržka 
 
2.  Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť výšku príspevku a podmienky jeho platenia 
za stravovanie. 
 
3.  Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom, alebo žiakom, zamestnancom škôl a školských 
zariadení a iným fyzickým osobám (§140  zák. č. 245/2008 Z. z.)  za čiastočnú úhradu nákladov vo 
výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s uvedenými 
finančnými pásmami (odporúčané výživové dávky) bez úhrady režijných nákladov na výrobu, výdaj 
jedál a nápojov.  

               

                                                                    Čl. 2  

                                                                     Výška príspevku   

1, Výška príspevku v školskej jedálni sa určuje nasledovne : 

Finančné pásmo A 

A.  Materská škola denné            desiata             obed             olovrant                            spolu                                                                                 
 (stravníci od 2 – 6 rokov)               €                      €                     €                                     €            

  3. pásmo                                       0,50                 1,20                 0,40                              2,10 

 
B.  Základná škola                                                 obed  
 (stravníci od 6 – 11 rokov)                                      €                                       

  3. pásmo                                                               1,70            1,70 

  
Finančné pásmo B 

_________________________________________________________________________________ 
C.  Zamestnanci                                                    obed 
                                                                                  €          

  3. pásmo         2,40       2,40 

          
D. Ostatné fyzické osoby      obed 

           € 

  3. pásmo         2,40       2,40 
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2. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, platí príspevok vo výške podľa 

vekovej kategórie stravníkov určených v odseku 1. bod A. 
 
3. Zákonný zástupca dieťaťa žiaka základnej školy platí príspevok vo výške podľa vekovej kategórie 

stravníkov určených v odseku 1. bod B. 
 
4. Zamestnanci škôl a školských zariadení platia príspevok vo výške podľa skupiny stravníkov 

určených v odseku 1 bod C. 
 

5. Ostatné fyzické osoby platia príspevok vo výške podľa skupiny stravníkov D určených v odseku 1 
bod D.  

 
6. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu a zákonný zástupca dieťaťa žiaka 

základnej školy k tomuto príspevku platia tiež režijné náklady spojené s výrobou a výdajom jedál 
a nápojov, ktoré sú vo výške  0,10 €/deň.  

 
7. Celkový príspevok pre dieťa, ktoré navštevuje materskú školu je vo výške 2,20 €/deň. 

 
8. Celkový príspevok pre dieťa, ktoré navštevuje základnú školu je vo výške 1,80 €/deň. 
 
9. Zamestnanci škôl a školských zariadení a ostatné fyzické osoby k tomuto príspevku platia tiež 

režijné náklady spojené s výrobou a výdajom jedál a nápojov, ktoré sú vo výške 1,30 €. Celkový 
príspevok pre ostatné fyzické osoby je vo výške 3,70 €. 

 
   
 
                                                                          
                                                                   Čl. 3   
                                           Určenie podmienok platenia príspevku 
 
 
1. Zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole, zákonný zástupca žiaka základnej školy, 

zamestnanci škôl a školských zariadení a ostatné fyzické osoby sú povinné platiť finančný 
príspevok na účet školskej jedálne v Prima banke nasledujúci mesiac najneskôr do 15. dňa v 
danom mesiaci podľa skutočne odstravovaných dní v predchádzajúcom mesiaci. 
 

2. Skutočne odstravované dni bude evidovať a nahlasovať zákonným zástupcom dieťaťa v materskej 
škole, zákonným zástupcom žiaka základnej školy, zamestnancom škôl a školských zariadení 
a ostatným fyzickým osobám vedúci/a školskej jedálne a to najneskôr do 10. dňa nasledujúceho 
mesiaca. 

 
3. Neúčasť na stravovaní je možné nahlásiť do 07.30 hodiny príslušného dňa v  školskej jedálni. 

Neúčasť na stravovaní sa zohľadní v nasledujúcom mesiaci. V prípade nenahlásenia neúčasti 
dieťaťa na stravovaní do 07.30 h, tento deň sa berie, akoby sa dieťa stravného procesu 
zúčastnilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      Čl. 4 
                                               Spoločné a záverečné ustanovenia 
 
 
1. VZN č. 3/2022 o výške príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov a podmienkach jeho úhrady v 

školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Prietržka bolo schválené Obecným 
zastupiteľstvom v Prietržke dňa 07.12.20223 uznesením č. 7-A-7/2022 
 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť odo dňa 1.1.2023 a zároveň dňom 
účinnosti tohto VZN sa ruší doteraz platné VZN č. 1/2021 o podmienkach jeho úhrady v školskej 
jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Prietržka.  

 
 
 
 
 
 
 
V Prietržke dňa 08.12.2022   
 
                                                                  Mgr. Peter Flamík  
 
                                                                                                                   starosta obce 

 

 

 

 


