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Obec Ivanka pri  Nitre v súlade  s ustanovením  § 6 ods.1 zákona  SNR č. 369/1990 
o obecnom  zriadení v znení  neskorších  predpisov a § 140  ods.9,10 zákona  245/2008 Z.z 
z o výchove a vzdelávaní/školský  zákon/ a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v z.n.p.  
a v súlade s Vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 371/2018 Z.z.  
 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách na stravu 

 
vydáva toto 

 
Všeobecne  záväzné  nariadenie číslo 2/2019  

o výške  dotácie na stravu, príspevku na  čiastočnú  úhradu  nákladov a podmienky  úhrady  
v školskej  jedálni 

 
Článok 1 

Úvodné  ustanovenia 
 

Týmto  nariadením obec,  ako  zriaďovateľ školskej  jedálne 
 

stanovuje 
 

1) výšku dotácie zo štátneho rozpočtu na jedno jedlo v súlade s vyhláškou Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 371/2018 Z.z. a zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách na 
stravu 
 
2) výšku  úhrady nákladov  na  nákup  potravín na jedno jedlo podľa  vekových kategórií 
stravníkov  v súlade s rozpätím  nákladov určených  Ministerstvom  školstva podľa § 140 
ods.13  zákona 245/2008 Z.z.  v z.n.p. 
 
3) výšku  režijných  nákladov  na  jedno  jedlo    
 
4) výšku jednorazového príspevku na stravovanie  
 
4) podmienky  stravovania   a výšku  úhrady nákladov pre dospelých a  cudzích  stravníkov 
 
5) podmienky  a spôsob úhrady  nákladov zákonného  zástupcu dieťaťa, dospelého  
a cudzieho  stravníka. 
 

Článok 2 
Dotácia na stravu 

 
V súlade s Vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 371/2018 Z.z.  
a zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách na stravu : 
 

1) dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej „dotácia na 
stravu“) možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v materskej 
škole a v základnej škole.  
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2) cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým 
stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady 
za stravu. 

3) dotácia na stravu sa poskytuje v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa 
zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole pre deti v predškolskom 
veku alebo vyučovania v základnej škole a odobralo obed alebo iné jedlo.  

 
 

Článok 3 
Úhrada nákladov  na  nákup  potravín 

 
1) Školská  jedáleň poskytuje  deťom  a žiakom  stravovanie za  čiastočnú  úhradu  nákladov, 
ktoré  uhrádza   zákonný  zástupca dieťaťa  alebo  žiaka 
 
2) Výška  úhrady nákladov na  jedno jedlo v súlade s §140 ods.10 zákona 245/2008 Z.z 
zodpovedá  nákladom na  nákup  potravín podľa  finančného  pásma  III . rozpätia určeného  
Ministerstvom  školstva  v zmysle § 140 ods. 13 zákona 
 
a) 

Veková  
kategória 

Desiata Obed Olovrant spolu 

Deti 2-5 rokov 0,38 € 0,90 € 0,26 € 1,54 € 
Deti - 

predškoláci  
0,38 € 0,90 € 0,26 € 1,54 € 

Žiaci 6-11 rokov xxx 1,21 € xxx 1,21 € 
Žiaci 11-15  

rokov 
xxx 1,30 € xxx 1,30 € 

Dospelí 
stravníci 

xxx 1,41 € xxx 1,41 € 

 
b) Pre dospelých  stravníkov/pedagogických a nepedagogických  pracovníkov školy  
a školských zariadení/ vyrába  školská  jedáleň jedlá podľa  vekovej  kategórie 15-18/19 
ročných. Zriaďovateľ určuje  výšku  úhrady  za  nákup  potravín v pásme III.  t.j. 1,41 € (jeden  
obed)   
 
c) Výška  príspevku  pre  cudzích  stravníkov  na  nákup  potravín je  rovnaká  ako  pre  
dospelých  stravníkov t.j.  v pásme III.  (jeden obed)  1,41 €/   
 
d) Úhradu príspevku  na stravu  pre  deti v hmotnej  núdzi upravuje osobitný predpis /§140 
ods. 12 zákona 245/2008 Z.z./ 
 
Zriaďovateľ deleguje  svoju  právomoc  rozhodnúť o poskytnutí zľavy  resp. odpustení úhrady   
po  splnení  podmienok žiadateľom na   riaditeľku  základnej  školy. 
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Článok 4 

Výška  režijných  nákladov 
 

1) Režijné  náklady  na  výrobu, výdaj  jedál a nápojov sú  hradené  z rozpočtu školskej  
jedálne transferom  z rozpočtu  zriaďovateľa., príspevkom zákonného zástupcu  dieťaťa, 
úhradou  od dospelého  a cudzieho  stravníka  
 
2) Zriaďovateľ  stanovuje výšku  režijných  nákladov na  jedno  jedlo  0,20 € na jedno jedlo. 
 
3) Výšku  príspevku zákonného  zástupcu  dieťaťa  na  hlavné  jedlo  stanovuje  zriaďovateľ vo  
výške 0,20 € na jedno jedlo. 
 
4) Dospelý  stravník, zamestnanec školy hradí  výšku  režijných  nákladov  v plnej  výške. 
Úhrada  sa  realizuje  v súlade  s ustanoveniami  Zákonníka  práce. Postup  upravuje  interná  
smernica, ktorú  vydá  riaditeľka  školy. 
 

Článok 5 
Výška jednorazového príspevku na stravovanie 

 
1) Obec stanovuje výšku jednorazového príspevku na stravovanie: 
 
a) pre MŠ predškoláci  15 € mesačne 
b) pre ročníky 1.-4.   30 € na školský rok 
c) pre ročníky 5.-9  50 € na školský rok 
 
2) Jednorazový príspevok na stravovanie slúži ako finančná zábezpeka, z ktorej sa bude 
odpočítavať:  
a) mesačne doplatok za potraviny + poplatok za réžiu 
b) plná výška obeda, v prípade, že sa žiak nezúčastnil výchovno-vzdelávacieho  procesu  
a zákonný zástupca ho neodhlásil zo stravy 
 
 

Článok 6 
Stravovanie  cudzích  stravníkov 

 
1) V školskej  jedálni sa  môžu   stravovať  okrem detí, žiakov, zamestnancov školy  
a školských  zariadení aj  iné  fyzické  osoby. 
 
2) Žiadosť  na  stravovanie  si  uplatňuje  FO resp.  PO  u vedúcej  školskej  jedálne , ktorá  
umožní  stravovanie po predchádzajúcom  súhlase  zriaďovateľa  a regionálneho úradu  
verejného   zdravotníctva. 
 
3)  Cudzí  stravník hradí v plnej  výške náklady  na  nákup  potravín /článok 3 ods.2 písmeno c  
VZN/ a režijné  náklady  na  jedno  jedlo  v plnej  výške /článok 4 ods.2 VZN/. 
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Článok 7 
Spôsob úhrady príspevku  na stravovanie 

    
1) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka ako aj dospelí stravníci sú povinní uhradiť finančný 
príspevok  trvalým príkazom z účtu  alebo poštovou poukážkou a to mesačne vopred 
najneskôr do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu 
mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Platba je stála ( zálohová na 20 kalendárnych dní 
v mesiaci). 
 
2) Preplatky, ktoré vzniknú od septembra do decembra, budú vrátené v januári, preplatky 
z januára – júna budú vrátené v júli, príp. na začiatku augusta. 

 
3) Odhlásenie stravníka zo stravy je možné 24 hodín vopred. V prípade choroby, v danom 
dni, stravu pre žiaka a dieťa môže prevziať zákonný zástupca osobne. To isté platí aj pre 
dospelého a cudzieho stravníka. 
 
4) Režijné náklady na výrobu, výdaj jedál a nápojov hradené od zákonného zástupcu 
dieťaťa/žiaka, dospelého/cudzieho stravníka sú v plnej výške odvedené zriaďovateľovi 
a následne transferom z účtu zriaďovateľa sú poukázané na účet školy ako nadnormatívny 
príspevok. O jeho výšku je rozpočtová organizácia oprávnená prekročiť rozpočtový limit 
výdavkov školskej jedálne. 
 

Článok 8   
Záverečné  ustanovenia 

 
1) Na tomto  VZN  Obce   Ivanka  pri  Nitre  sa uznieslo obecné zastupiteľstvo dňa 26.06.2019 
uznesením č. 93/09/2019-OZ. 
 
2) Dňom  účinnosti   tohto VZN sa rušia  uznesenia  OZ o výške  stravnej  jednotky  a režijných  
nákladov   v školskej  jedálni  prijaté  do  účinnosti  tohto  VZN. 
 
3) Prijatím tohto VZN sa ruší VZN č. 5/2013. 
 
4) Zmeny a doplnky tohto  VZN schvaľuje  OZ v Ivanke  pri  Nitre. 
 
 

Článok 9   
Účinnosť 

 
1)  Toto  VZN  je  účinné dňom  1.9.2019. 
 
 
V Ivanke  pri  Nitre dňa: 08.07.2019    

                                                                                                           
     Ing. Jana Maršálková 

                                                                                                                   starostka  obce  
         


