
OBEC Dvorníky - Včeláre 

Všeobecne závazné nariadenie  

 

č. 1/2018 

 

o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie 

podmienok úhrady v školskej jedálni 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky – Včeláre v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Z.z. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného 

nariadenia 

Čl. 1 

Základné ustanovenie 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje: 

a) výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa – žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín 

podľa vekových kategórii stravníkov 

b) podmienky úhrady v školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dvorníky – Včeláre 

Čl. 2 

Výška príspevku v školskej jedálni 

 

1/ Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom v materskej škole a žiakom v základnej škole  za čiastočnú úhradu 

nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórii stravníkov a súlade s uvedenými finančnými pásmami  

( odporúčané výživové dávky ) bez úhrady režijných nákladov. 

Poskytuje stravovanie aj zamestnancom MŠ, ZŠ a školského zariadenia, podľa § 140 zák. č. 245/2008, ako aj 

dôchodcom obce, za úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín a s úhradou režijných nákladov.  

Výšku stravnej jednotky pre dospelých stravníkov stanovuje obec v Internej smernici obce. 

 

2/ Obec Dvorníky – Včeláre určuje výšku príspevku na stravovanie v školskej jedálni na stravníka nasledovne: 

 

3. Finančné pásmo desiata obed olovrant spolu / 1 deň 

Materská škola         

denné 0,28 0,68 0,23 1,19 

Základná škola         

denné 0,28 1,01 0,23 1,52 
 

3/ Veľkosť porcie je daná vekovou kategóriou stravníka podľa zákonných výživových dávok. 

4/ Pre dieťa, ktorého zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a predloží príslušné doklady je výška 

príspevku podľa rozhodnutia MPSVaR SR. Vo výnimočných prípadoch môže poskytnúť príspevok k stravovaniu 

dieťaťa aj obec na základe návrhu sociálnej komisie pri OZ. 

 



Čl. 3 

Určenie podmienok platenia príspevku 

 

1/ Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť finančný príspevok mesačne vopred, najneskôr do 15 dní 

príslušného kalendárneho mesiaca, v hotovosti do pokladne zriaďovateľa, poštovou poukážkou alebo prevodom na 

účet. 

 

2/ Pri nedodržaní úhrady finančného príspevku v stanovenom termíne, nebude stravníkovi poskytnutá strava po 

dobu, kým neuhradí finančný príspevok. 

 

3/ Prípadnú neúčasť na stravovaní je možné nahlásiť osobne alebo telefonicky najneskôr v deň absencie do 8,00 

hod. 

 

4/ Včas nahlásená neúčasť na stravovaní sa zohľadní v najbližšom mesiaci odpočtom z povinného finančného 

príspevku. 

 

Čl. 4 

Záverečné ustanovenia 

 

1/ Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Dvorníky – Včeláre, 

 Dňa 21.09.2018. 

 

2/ Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN číslo 2/2011 o výške  

príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej 

jedálni. 

 

 

 

 

         Csaba Simkó 

             starosta 

 

 

Návrh vyvesený na úradnej tabuli dňa:  03.09.2018 

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli    dňa: 24.09.2018 

 

VZN nadobúda účinnosť                  dňa: 09.10.2018 

 

 


