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Všeobecne záväzné nariadenie obce LESNICA   č. 3/2019 

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné 

náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Lesnica 

 

Obecné zastupiteľstvo v LESNICA  podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa  § 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 

predpisov (ďalej aj ako iba „zákon“), sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Lesnica 

č. 3/2019 o určení výšky o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na 

režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce LESNICA . 

Čl. 1 - Úvodné ustanovenia 

(1) Výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov, výšku 

príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je Obec 

LESNICA, určuje všeobecne záväzným nariadením. 

(2) Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na režijné náklady zariadenia školského stravovania je 

príjmom rozpočtu obce LESNICA. 

Čl. 2  - Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  

v zariadení školského stravovania  a určenie výšky príspevku na režijné náklady  
(1) Školská jedáleň, poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré 

uhrádza zákonný zástupca (ďalej aj ako „ZZ“) vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových 

kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca čiastočne prispieva 

na úhradu režijných nákladov na prevádzku zariadenia školského stravovania. 

(2) Školská jedáleň 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.  

(3) Finančné pásma určujú náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín. Sú 

stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

(4) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa (materskej školy, ďalej len „MŠ“) alebo žiaka 

(základnej školy ďalej len „ZŠ“) vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 

stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a výška príspevku na režijné náklady sú určené 

za každý stravovací deň nasledovne: 
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Dotácia 

na stravu 

Úhrada zákonného 

zástupcu bez réžie, 

stravníka 

stravník MŠ 

(2-5 rokov) 
0,36 0,85 0,24 1,45 1,45 0,- 1,45 

stravník MŠ 

(2-5 rokov) 

-hmotná 

núdza 

0,36 0,85 0,24 1,45 1,45 1,20 0,25 

stravník MŠ 

(5 -6 rokov) 

 - 

predškolák 

0,36 0,85 0,24 1,45 1,45 1,20 0,25 

stravník ZŠ 

 I. stupeň 
 1,15  1,15 1,15 1,20 0,00 

Stravník 15-

19 rokov - 

dospelý 

stravník   

 

 1,33  1,33 1,33 0,00 1,33 

Pozn.: sumy sú uvedené v eur. 
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(5) Príspevok na réžiu – prevádzka a vybavenie školskej jedálne sa určuje takto : 

 

Kategórie stravníkov 

 

Výška príspevku na réžiu – prevádzku 

ŠJ 

stravník MŠ   

 
3€/mesačne 

MŠ - predškolák 3€/mesačne  

stravník ZŠ -  I. stupeň, II. stupeň 3€/mesačne 

 

Stravník 15-19 rokov - dospelý 

stravník   

 

2,10€/odobratý obed 

 

Podmienky úhrady príspevkov si určí školská jedáleň vnútorným predpisom. Poplatok za réžiu je 

povinné uhradiť za celý mesiac vtedy, ak odoberie v mesiaci minimálne jedno jedlo.  

 

Čl. 3 -  Podmienky úhrady v školskej jedálni  

(1) Náklady na nákup potravín a príspevok na režijné náklady (nemá nárok na dotáciu) uhrádza 

zákonný zástupca:  

a) dieťaťa materskej školy, ktoré je mladšie, ako posledný ročník pred plnením povinnej 

školskej dochádzky,  

b) dieťaťa materskej školy alebo žiaka základnej školy za odobratú stravu v danom 

stravovacom dni (prvý deň neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní), 

c) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak  zákonný zástupca neodhlásil dieťa alebo 

žiaka najneskôr do 14.00 h predchádzajúceho pracovného dňa z poskytovania stravy 

v školskej jedálni v danom stravovacom dni, v prípade choroby je možné odhlásiť v pracovný 

deň do 7.30 hod. 

(2) Úhradu na nákup potravín a príspevok na režijné náklady je nutné zrealizovať  najneskôr do 25. 

dňa mesiaca predchádzajúceho mesiaca, v ktorom sa stravovanie poskytuje.  

(3) Cena jedla pre iných stravníkov zahŕňa náklady na nákup potravín1 a skutočnú výšku režijných 

nákladov. 

(4) Rozdiel medzi dotáciou na stravu a nákladom na nákup potravín školská jedáleň použije účelovo 

na vybavenie a prevádzku ŠJ. 

(5) Zákonný zástupca uhrádza do 25. dňa mesiaca vopred preddavkový príspevok na stravovanie 

v sume 20,- eur. Príspevok bude používaný pre prípady uvedené v ods. 1 tohto článku. Podmienky 

vrátenia príspevku na stravovanie budú stanovené v zápisnom lístku stravníka. 

(6) Hodnota jedla pre iné fyzické osoby zahŕňa výšku finančného príspevku podľa zvoleného 

finančného pásma2 a skutočnú výšku režijných nákladov. 

 

Čl. 4 - Záverečné ustanovenia 
1. VZN Obce Lesnica o zabezpečovaní stravovania v zariadení školského stravovania    

v    zriaďovateľskej    pôsobnosti  obce,   bolo   schválené   dňa 13.08.2019. 

2. VZN nadobúda platnosť dňom 01.09.2019. 

3.  Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli  od  25.07.2019  do 12.08.2019. 

4.  Schválené VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli od 14.08.2019 do 31.08.2019. 

5. Dňom  účinnosti tohto  všeobecne  záväzného nariadenia sa zrušuje VZN č. 4/2011 Obce  

LESNICA o zabezpečení stravovania  v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce  

6.  Zmeny a  doplnky tohto  všeobecne záväzného  nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v 

Lesnici. 

         

 

                     Ján Gondek - starosta obce   

                                                      
1 § 3 ods. 3 Vyhlášky č. 330/2009 o zariadení školského stravovania  
2 § 3 ods. 3 Vyhlášky č. 330/2009 o zariadení školského stravovania 


