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Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok 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
v súlade s ustanovením § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
ustanoveniami § 140 ods. 10 a § 141 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 3/2022
o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach.
§1
Účel a pôsobnosť
1. Účelom všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je určiť:
a) výšku mesačného finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so
stravovaním v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Spišský Štvrtok:
− Školská jedáleň pri Základnej škole, Školská 255/6, Spišský Štvrtok,
− Výdajná školská jedáleň pri Základnej škole, Obrancov mieru 398/1, Spišský
Štvrtok,
(ďalej len „zariadenie školského stravovania“),
b) výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v zariadení školského
stravovania.
(ďalej spoločne ako „príspevok“)
§2
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie v zariadení školského
stravovania
1. Zariadenie školského stravovania poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú
úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín
podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami nákladov na nákup
potravín na jedno jedlo určenými ministerstvom školstva.
2. Výška príspevku je nasledovná:
Stravník – dieťa v MŠ
Stravníci od 2 – 6 rokov

1 desiata
€
0,38

1 obed
€
0,90

1 olovrant
€
0,26

Celodenná strava
€
1,54
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1 obed

Stravník – žiak v ZŠ

€

Stravníci od 6 – 11 rokov

1,21

Stravníci od 11 – 15 rokov

1,30

3. Zákonný zástupca dieťaťa v MŠ a žiaka v ZŠ uhrádza príspevok na režijné náklady
zariadenia školského stravovania vo výške 0,50 € na každý odobratý obed.
4. Úhrada príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a na režijné náklady
zákonného zástupcu dieťaťa / žiaka sa zníži o výšku dotácie poskytnutú podľa osobitného
predpisu1.
§3
Stravovanie a príspevok dospelých stravníkov v zariadení školského stravovania
1. Zriaďovateľ súhlasí so stravovaním dospelej osoby v zariadeniach školského stravovania.
2. Denný príspevok dospelých stravníkov na nákup potravín sa uhrádza podľa finančného
pásma stanoveného MŠ pre vekovú kategóriu stravníkov 15-19 ročných žiakov strednej
školy.
3. Náklady na nákup potravín na jedno jedlo pre dospelého stravníka sa určujú vo výške 1,41 €
a režijné náklady vo výške 2,17 €.
4. Dospelý stravník uhrádza za jedno hlavné jedlo cenu, ktorá sa skladá z príspevku vo výške
nákladov na nákup potravín a režijných nákladov, spolu 3,58 €.
5. Stravovanie zamestnancov sa realizuje v súlade so Zákonníkom práce. Hodnota obeda sa
stanovuje na sumu 3,58 €. Výšku príspevku zamestnanca a zamestnávateľa určí
zamestnávateľ vnútorným predpisom.
6. Úhrada nákladov na nákup potravín a režijných nákladov dospelého stravníka, ktorým je
dôchodca s trvalým pobytom v obci Spišský Štvrtok sa zníži o výšku príspevku, ktorú určí
obec nariadením2.
§4
Úhrada príspevku
1. Príspevok na stravovanie v zariadení školského stravovania podľa tohto VZN sa uhrádza do
15. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa
príspevok uhrádza.
Príspevok sa uhrádza Základnej škole, Školská 255/6, Spišský Štvrtok, ktorej sú zariadenia
školského stravovania súčasťou.
2. Zákonný zástupca alebo dospelá osoba majú povinnosť príspevok uhradiť spôsobom a za
podmienok, ktoré určí riaditeľ školy vo vnútornom predpise.
3. Riaditeľ je povinný účinné VZN, ako aj smernicu o podmienkach úhrady príspevku
zverejniť na webovom sídle školy a v priestoroch zariadení školského stravovania.
1

§ 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov
2
Napr. VZN 1/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v platnom
znení.
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4. Riaditeľ je povinný na stretnutí zákonných zástupcov a rodičov detí a žiakov (rodičovskom
združení) informovať o výške príspevkov uhrádzaných zákonnými zástupcami.
§5
Postup pre odpustenie príspevkov podľa školského zákona
1. Školský zákon ustanovuje zákonné podmienky, za ktorých sa príspevok za dieťa/žiaka
neuhrádza.
2. Preukázateľný spôsob pre splnenie podmienky podľa školského zákona je predloženie
písomnej žiadosti a dokladu o tom, že zákonný zástupca dieťaťa / žiaka je členom
domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o
pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
3. Písomná žiadosť sa predkladá zriaďovateľovi na Obecný úrad v Spišskom Štvrtku.
4. Nárok na odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú podmienky odpustenia
príspevkov, t. j. že zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5. Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o odpustení príspevku, zákonný zástupca túto
skutočnosť bezodkladne písomne oznámi zriaďovateľovi na Obecný úrad v Spišskom
Štvrtku.
§6
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok.
2. Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok dňa 22. augusta
2022
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli
obce Spišský Štvrtok.
V Spišskom Štvrtku, dňa 22. augusta 2022

...................................................................
Ing. Ján Greš, starosta obce
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