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NÁVRH 

Dodatok č. 1 k VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU č. 1/2022 

           o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách       

                         a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Fačkov 

 

        Obecné zastupiteľstvo vo Fačkove v súlade s ustanovením  § 6 ods. 1 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov a v súlade s ustanovením § 6 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 , v zmysle § 28, §114  a §140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský  zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznáša na tomto 

Dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2022. 

VZN sa mení v § 5 nasledovne: 

Pôvodné znenie § 5: 

                              § 5 

         Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie v zariadení školského stravovania 

1) Zariadenie školského stravovania (školská jedáleň), ktorého zriaďovateľom je obec Fačkov 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,  v súlade s finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na jedno jedlo určenými 

ministerstvom školstva s účinnosťou od 1.9.2019.  Príspevok na režijné náklady sa uhrádza zákonným 

zástupcom, ak tak určí zriaďovateľ.  

2) Príspevky na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa materskej školy (od 2 do 6 rokov) sú spolu  

1,54 € - 3. pásmo z finančných pásiem Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

a) Desiata v sume                         0,38 € 

b) Obed v sume                            0,90 € 

c) Olovrant v sume                      0,26 € 

  ---------------------------------------------- 

    Spolu na nákup potravín         1,54 € 

       Okrem príspevkov na nákup potravín zákonný zástupca dieťaťa hradí aj príspevok na režijné 

náklady vo výške 0,20 € na jeden deň.  

3)        Výška príspevku je nasledovná:  

Materská škola  Príspevok vo výške 

nákladov na nákup 

potravín v € (3. pásmo) 

Príspevok na 

režijné 

náklady v € 

Príspevok za 

stravovanie v € 

Stravníci od 2 – 6 rokov          1,54  

        

  

0,20 

  

       1,74  

 

      Úhrada výšky príspevku za stravovanie sa zákonnému zástupcovi dieťaťa znižuje  o dotáciu poskytnutú 

v súlade so zákonom č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

SR v platnom znení. Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy je povinný uhradiť rozdiel medzi 

poskytnutou dotáciou a výškou nákladov na nákup potravín a režijných nákladov.  

 

       4)  Príspevky na nákup potravín na jedno jedlo pre žiaka základnej školy –   3.  pásmo z  

finančných  pásiem Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR: 

 

             Obed žiaka ZŠ v ročníkoch 1.-4. v sume  1,21 €. Okrem príspevkov na nákup potravín  

             zákonný zástupca dieťaťa hradí aj príspevok na režijné náklady vo výške 0,20 € na jedno  

             jedlo.  



Strana 2 z 3 
 

 

       5)               Výška príspevku je nasledovná:  

Základná škola  Príspevok vo 

výške nákladov na 

nákup potravín v € 

Príspevok na 

režijné 

náklady v € 

Príspevok za 

stravovanie v 

€ 

Stravníci od 6 – 11 rokov          1,21         0,20         1,41 

  
Úhrada výšky príspevku za stravovanie sa zákonnému zástupcovi dieťaťa znižuje  o dotáciu poskytnutú 

v súlade so zákonom č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

v platnom znení. Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy je povinný uhradiť rozdiel medzi poskytnutou 

dotáciou a výškou nákladov na nákup potravín a režijných nákladov.  

 

       6) Zriaďovateľ súhlasí so stravovaním dospelej osoby v zariadení školského stravovania.  

 

       7)   Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre dospelých stravníkov sa zabezpečuje podľa              

             vekovej kategórie stravníkov 15-18/19 ročných  - 3. pásmo z finančných pásiem 

Ministerstva školstva,  vedy, výskumu a športu SR  

 

       8)    Náklady na nákup potravín na jedno jedlo pre dospelého stravníka sa určujú vo výške  1,41 €, tretie 

pásmo z finančných pásiem MŠ SR platné od 01.09.2019 a režijné náklady minimálne vo výške 3,30 €, 

zriaďovateľ školskej jedálne môže zvýšiť minimálnu výšku réžie na základe reálnych nákladov na činnosť 

školskej jedálne. Úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce.  

9)  Dospelý stravník uhrádza na jedno jedlo cenu, ktorá sa skladá z príspevku  vo výške nákladov       

 na nákup potravín a režijných nákladov.  

 

Navrhované znenie § 5:   

§ 5 

         Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie v zariadení školského stravovania 

1) Zariadenie školského stravovania (školská jedáleň), ktorého zriaďovateľom je obec Fačkov 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,  v súlade s finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na jedno jedlo určenými 

ministerstvom školstva s účinnosťou od 01.01.2023. Príspevok na režijné náklady sa uhrádza zákonným 

zástupcom, ak tak určí zriaďovateľ.  

2) Príspevky na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa materskej školy (od 2 do 6 rokov) sú spolu  

1,70 € - 1. pásmo z finančných pásiem „A“ Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

a) Desiata v sume                         0,40 € 

b) Obed v sume                            1,00 € 

c) Olovrant v sume                      0,30 € 

  ---------------------------------------------- 

    Spolu na nákup potravín         1,70 € 

       Okrem príspevkov na nákup potravín zákonný zástupca dieťaťa hradí aj príspevok na režijné 

náklady vo výške 0,20 € na jeden deň.  

3)        Výška príspevku je nasledovná:  

Materská škola  Príspevok vo výške 

nákladov na nákup 

potravín v € (1. pásmo) 

Príspevok na 

režijné 

náklady v € 

Príspevok za 

stravovanie v € 

Stravníci od 2 – 6 rokov          1,70  

        

  

0,20 

  

       1,90  
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      Úhrada výšky príspevku za stravovanie sa zákonnému zástupcovi dieťaťa znižuje  o dotáciu poskytnutú 

v súlade so zákonom č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

SR v platnom znení. Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy je povinný uhradiť rozdiel medzi 

poskytnutou dotáciou a výškou nákladov na nákup potravín a režijných nákladov.  

 

 

       4)  Príspevky na nákup potravín na jedno jedlo pre žiaka základnej školy –   1.  pásmo z  

finančných pásiem „A“  Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR: 

 

             Obed žiaka ZŠ v ročníkoch 1.-4. v sume  1,30 €. Okrem príspevkov na nákup potravín  

             zákonný zástupca dieťaťa hradí aj príspevok na režijné náklady vo výške 0,20 € na jedno  

             jedlo.  

 

       5)    

             Výška príspevku je nasledovná:  

Základná škola  Príspevok vo 

výške nákladov 

na nákup 

potravín v € 

Príspevok na 

režijné 

náklady v € 

Príspevok za 

stravovanie v 

€ 

Stravníci od 6 – 11 rokov          1,30         0,20         1,50 

  
 

Úhrada výšky príspevku za stravovanie sa zákonnému zástupcovi dieťaťa znižuje  o dotáciu poskytnutú 

v súlade so zákonom č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

v platnom znení. Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy je povinný uhradiť rozdiel medzi poskytnutou 

dotáciou a výškou nákladov na nákup potravín a režijných nákladov.  

 

       6) Zriaďovateľ súhlasí so stravovaním dospelej osoby v zariadení školského stravovania.  

 

       7)   Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre dospelých stravníkov sa zabezpečuje podľa              

             vekovej kategórie stravníkov 15-19 ročných  - 1. pásmo z finančných pásiem „B“ 

Ministerstva školstva,  vedy, výskumu a športu SR  

 

       8)    Náklady na nákup potravín na jedno jedlo pre dospelého stravníka sa určujú vo výške  2 €, prvé pásmo 

z finančných pásiem MŠ SR platné od 01.01. 2023 a režijné náklady minimálne vo výške 3,52 €, zriaďovateľ 

školskej jedálne môže zvýšiť minimálnu výšku réžie na základe reálnych nákladov na činnosť školskej jedálne. 

Úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce.  

9)  Dospelý stravník uhrádza na jedno jedlo cenu, ktorá sa skladá z príspevku  vo výške nákladov       

 na nákup potravín a režijných nákladov.  

 

1) Na tomto Dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2022 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo 

Fačkove, uznesením č.         zo dňa              . 

 

2) Tento dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2022 nadobúda účinnosť 01.01. 2023. 

  

Vo Fačkove 21.11. 2022  

                    Miroslav Čerňanec 

        starosta obce  

Návrh VZN      Prijaté VZN 

Vyvesený dňa: 21.11.2022 ...................................       Vyvesené dňa:  ................................... 

     pečiatka, podpis                            pečiatka, podpis 

Zvesený dňa:   06.12. 2022 ...................................      Zvesené dňa:       ................................... 

     pečiatka, podpis                            pečiatka, podpis 


