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 Všeobecne záväzné nariadenie č.10 - dodatok č.1 

 

         Obecné zastupiteľstvo obce Studienka 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, vydalo VZN č. 10 /2019  uznesením OZ č.13/19  z 20. 3. 2019 o určení 

výšky príspevku na úhradu nákladov za stravu, podmienky úhrady v ŠJ, podmienky stravovania sa 

ostatných dôchodcov a podmienky poskytovania dotácie na podporu k stravovacím návykom aj o 

podmienkach, ktoré určuje v nadväznosti na dotácie zriaďovateľ – OÚ Studienka. 

V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku 

finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórii 

stravníkov a v súlade s uvedenými finančnými pásmami bez úhrady režijných nákladov na výrobu, 

výdaj jedál a nápojov platné od 1.9.2019 nasledovne: 

Obec Studienka určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni vo svojej 

zriaďovateľskej pôsobnosti  podľa finančného pásma č. 1  platné od 1.9.2019  

Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa je vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových 

kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. 

 

MŠ:      desiata 0,34 €         obed  0,80 €        olovrant 0,23 €        spolu: 1,37 € 

 

ZŠ I. stupeň                        obed  1,08 € 

 

ZŠ II. stupeň                       obed  1,16 € 

 

Dospelí (zamestnanci)        obed 1,26 €  

 

Dospelí (cudzí)                    obed  1,26 € + 1,84 €  t.j. stanovená réžia  štatutárom školy      



Dotácia na podporu dieťaťa k stravovacím návykom u detí od 5-15 rokov (predškoláci a školopovinné 

deti) činní 1,20 €/ obed. Dotácia je poskytnutá výlučne dieťaťu prítomnom na vyučovacom procese.  

Dotácia sa nevzťahuje na dieťa (predškoláka), ktorý odoberá len desiatu v MŠ – rodič hradí v plnej 

výške.  

Podmienky úhrady v ŠJ: 

Úhrada nákladov na nákup potravín je nutné zrealizovať najneskôr do 25. dňa mesiaca na mesiac 

nasledujúci:    - poštovou poukážkou, IB alebo trvalým príkazom.  

 

Náklady na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca: 

a) dieťaťa MŠ, ktoré je mladšie, ako je posledný ročník pred plnením povinnej školskej 

dochádzky, 

b)  dieťaťa MŠ alebo žiaka ZŠ za odobratú stravu v danom stravovacom dni (prvý deň 

neprítomnosti na vyučovaní) 

c) neodobratú stravu , ak zákonný zástupca neodhlásil dieťa najneskôr do 14.00 h 

predchádzajúceho pracovného dňa. 

 

 

Zákonný zástupca, ktorého dieťa má nárok na dotáciu uhrádza na začiatku šk. roka jednorazový 

príspevok v sume  30,- € na stravovanie (v prípade vyčerpania tejto jednorazovej zálohovej platby 

uhrádza rodič ďalšiu zálohu v sume 30,- €.)  

Hodnota – cena  jedla pre iných stravníkov zahŕňa náklady na nákup potravín (podľa zvoleného 

finančného pásma) a skutočnú výšku režijných nákladov. 

S účinnosťou od 1.1.2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách 

v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorá sa týka poskytovania dotácie na 

stravovanie. 

V zmysle tohto zákona sa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 

v sume za každý deň v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo 

vyučovania v ZŠ a odobralo stravu. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil 

diétne jedlo, u ktorého podľa poúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné 

stravovanie, zriaďovateľ vyplatí dotáciu rodičovi dieťaťa, na základe žiadosti rodiča o poskytnutie 

dotácie. 

S odvolaním sa na § 4 ods. 3 Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR možno 

dotáciu poskytnúť každému dieťaťu, ktoré navštevuje: 

a) posledný ročník MŠ alebo ZŠ 

b) MŠ,  okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ a žije v domácnosti, ktorej sa 

poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej je najviac vo výške životného minima  

c) ) MŠ, ak v MŠ okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, je najmenej 50% detí 

z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi 

 

 



Žiadateľom o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa môže byť zriaďovateľ MŠ 

a ZŠ.  Žiadosť o dotáciu na stravu podáva žiadateľ na úrad práce, v ktorého územnom obvode má 

sídlo žiadateľ dotácie.  

 

 

 

Stravovanie iných stravníkov: 

Dôchodci sa budú stravovať podľa výšky finančného limitu platného od 1. 9. 2019 / najvyššia veková 

kategória stravníkov t. j. stravníci stredných škôl/ a k finančnému limitu na potraviny sa pripočíta 

výška réžie, ktorá je pre dané obdobie stanovená. 

Stravu prihlásiť alebo odhlásiť treba deň vopred do 14.OO h (pri ochorení do 7.00 h ) osobne alebo 

telefonicky SMS  na čísle 0911/ 782 186  

Finančný limit stanovený pre dôchodcov od 1.9.2019  je 3,10 €  t.j. 1,26 € finančný limit na potraviny 

a 1,84 € režijné náklady na výrobu jedného hlavného jedla.   

 

 

 

Tento dodatok č.1 bol schválený uznesením č. 23/2019 zo dňa 2.9.2019. 

Platnosť dodatku je od 1.9.2019. 

V Studienke  3.9.2019    

 

 

 

 

 


