
Všeobecne záväzné nariadenie obce Tesárske Mlyňany č. 1/2019
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku

na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Tesárske Mlyňany

Obecné zastupiteľstvo obce Tesárske Mlyňany 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.9 a  ods.10 a § 141 ods.5 a ods.6  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 Tesárske Mlyňany
č. .../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 Tesárske Mlyňany.

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa
alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady  v Školskej jedálni pri 

   ZŠ Štefana Moysesa a výdajnej školskej jedálni pri MŠ Tesárske Mlyňany.
2) Výšku  príspevku   na  nákup  potravín  na  jedno  jedlo  podľa  vekových  kategórií  
             stravníkov  určuje MŠVVaŠ SR vo finančných pásmach. Konkrétnu výšku príspevku 
            na nákup potravín na jedno jedlo určí zriaďovateľ.
3) Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na režijné náklady zariadenia školského 

stravovania je príjmom rozpočtu ŠJ pri ZŠ Štefana Moysesa .
4)       Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec Tesárske Mlyňany, poskytuje stravovanie 
           podľa odporúčaných výživových dávok pre obyvateľstvo slovenskej republiky, materiálno-
             spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie a finančných pásiem nákladov na 
             nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových skupín stravníkov vydaných MŠVVaŠ SR

  pre:
a) deti materskej školy
b) žiakov základnej školy
c) zamestnancov školy a školských zariadení
d) dôchodcov  obce  Tesárske  Mlyňany  a  iné  fyzické  osoby  so  súhlasom  zriaďovateľa

a príslušného úradu verejného zdravotníctva

1



Čl. 2
Určenie výšky príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa

vekových kategórií stravníkov pre dieťa materskej školy, žiaka  základnej školy,
zamestnanca školy a školských zariadení  a iné fyzické osoby

1) Zákonný zástupca  dieťaťa  materskej  školy a základnej  školy uhrádza  výšku finančného
príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov v súlade s 2. finančným pásmom účinným od 1.9. 2019 vydaným MŠVVaŠ SR .

2) Zamestnanci školy, školských zariadení, dôchodci obce Tesárske Mlyňany  a iné fyzické
osoby uhrádzajú výšku príspevku určenú v kategórii stravníkov od 15-18/19 rokov v súlade
s 2. finančným pásmom účinným od 1.9. 2019 vydaným MŠVVaŠ SR .

Čl. 3
Diétne stravovanie 

1) Školská jedáleň pri ZŠ Štefana Moysesa nepripravuje diétne jedlá. Deti a žiaci vyžadujúce
podľa posúdenia lekára špecialistu osobitné stravovanie majú možnosť priniesť diétne jedlo
na úschovu, ohrev a výdaj do školskej jedálne vo vlastných nádobách. Presné podmienky pre
donášanie diétnej stravy do ŠJ sú stanovené v Prevádzkovom poriadku ŠJ pri ZŠ Štefana
Moysesa  a Prevádzkovom poriadku MŠ.

2) Zákonný  zástupca  dieťaťa  a žiaka  vyžadujúceho  osobitné  stravovanie  uhrádza   režijné
náklady za dni, počas ktorých sa  diétne jedlo uschovávalo, ohrievalo a vydalo v ŠJ. Výška
príspevku na režijné náklady je 0,20 Eur pre dieťa MŠ a 0,40 Eur pre žiaka ZŠ, pokiaľ si
výdaj týchto jedál vyžaduje špeciálne zariadenie.

Čl. 4
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

1) Výška dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti materskej školy a žiakov
základnej školy je 1,20 Eur za každý stravovací deň. Dotácia sa poskytuje:

a) na dieťa posledného ročníka materskej školy za každý stravovací deň, v ktorom sa
dieťa zúčastnilo  vzdelávacieho procesu v materskej  škole a súčasne odobralo obed
a iné jedlo. Ak dieťa v materskej škole odoberie len desiatu, nárok na dotáciu nemá.
Zákonný zástupca dieťaťa je  povinný uhradiť rozdiel  medzi  poskytnutou dotáciou
a sumou stanovenou finančným pásmom,

b) na  dieťa  materskej  školy,  ktoré  žije  v domácnosti,  ktorej  sa  poskytuje  pomoc
v hmotnej  núdzi  alebo jej  príjem je  najviac  vo výške životného minima  plnoletej
fyzickej  osoby za každý stravovací  deň,  v ktorom sa dieťa  zúčastnilo  vzdelávacie
procesu v materskej škole a súčasne odobralo obed a iné jedlo. Ak dieťa v materskej
škole  odoberie  len  desiatu,  nárok  na  dotáciu  nemá.  Zákonný  zástupca  dieťaťa  je
povinný uhradiť rozdiel medzi poskytnutou dotáciou a sumou stanovenou finančným
pásmom,
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c) na  žiaka  základnej  školy  za  každý  stravovací  deň,  v  ktorom  sa  zúčastnil
vzdelávacieho procesu a súčasne odobral obed,

d) zákonnému zástupcovi  dieťaťa,   na ktoré  je  poskytnutá  dotácia  a u ktorého podľa
potvrdenia od lekára špecialistu je potrebné zabezpečiť diétne stravovanie. Pretože ŠJ
diétne  jedlo  nepripravuje,  zriaďovateľ  materskej  školy  a  základnej  školy  vyplatí
dotáciu  bezhotovostným  prevodom  na  účet  zákonného  zástupcu  dieťaťa  mesiac
pozadu na základe evidencie dochádzky dieťaťa  alebo žiaka do školy.

Čl. 5
Stanovenie výšky príspevku zákonného zástupcu na nákup potravín 

a príspevku na režijné náklady

             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:

 

kategória
cena

potravín
€

režijné
náklady

€

cena
spolu

€

dotácia pre
deti  

 
posledného
ročníka MŠ  

úhrada
zákonného 

a žiaka ZŠ cena jedla zástupcu  

€ € €

deti MŠ       
posledný rok dochádzky        
deti v HN        
desiata 0,36  0,36 0,15 0,21  
obed 0,85 0,20 1,05 1,05 0,00 0,45
olovrant 0,24  0,24 0,00 0,24  
deti MŠ od 2 -5 rokov        
desiata 0,36  0,36 0,00 0,36  
obed 0,85 0,20 1,05 0,00 1,05 1,65
olovrant 0,24  0,24 0,00 0,24  
obed žiaci I. stupeň 1,15 0,40 1,55 1,20 0,35 0,35
obed žiaci II. stupeň 1,23 0,40 1,63 1,20 0,43 0,43

Čl. 6

Cena jedla pre zamestnancov a iné fyzické osoby

1) Zamestnanci školy, školských zariadení, dôchodci obce Tesárske Mlyňany  a iné fyzické
osoby uhrádzajú výšku príspevku určenú  na nákup potravín a režijných nákladov.
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kategória
cena

potravín
€

režijné
náklady

€

cena
spolu

€

 
stravník
uhrádza
 

zamestnanec ZŠ 1,33 1,13 2,46 0,95
zamestnanec MŠ 1,33 1,13 2,46 2,46
dôchodca obce Tesárske Mlyňany 1,33 1,13 2,46 2,46
iný cudzí stravník 1,33 1,13 2,46 2,46

Čl. 7
Podmienky úhrady v školskej jedálni 

1) Náklady  na  nákup  potravín  a príspevok  na  režijné  náklady  uhrádza  zákonný  zástupca
najneskôr do 18. dňa aktuálneho  mesiaca, v ktorom sa stravovanie poskytuje.
Doklad o zaplatení úhrady príspevku na nákup potravín a režijných nákladov je zákonný
zástupca dieťaťa alebo žiaka povinný predložiť vedúcej jedálne na požiadanie. Odhlásiť,
resp. prihlásiť na stravu je možné jeden deň vopred, najneskôr do 1400 hodiny. Zákonný
zástupca  dieťaťa  alebo  žiaka  odhlasuje  svoje  dieťa  zo  stravovania  pri  chorobe  alebo
odchode zo školy. Za neodobranú a včas neodhlásenú stravu sa náhrada neposkytuje.
Odhláška resp. prihláška na stravu v čase obmedzenej prevádzky ( prázdniny) je upravená 
Prevádzkovom poriadku ŠJ a Školskom poriadku MŠ.

2) žiaka  alebo  dieťa,  ktoré  ochorelo  počas  víkendu  odhlási  zákonný  zástupca  zo  stravy
v pondelok ráno do 715 do školskej jedálne a materskej školy.

3) v prípade,  že  dieťa  nie  je  odhlásené  zo  stravy a nezúčastní  sa  vzdelávania  v škole,  má
zákonný  zástupca  právo  prvý  deň  odobrať  obed  do  vlastných  nádob  za  podmienok
stanovených Prevádzkovým poriadkom ŠJ. V prípade dlhšej neprítomnosti  dieťaťa alebo
žiaka je potrebné stravu odhlásiť.

4) zákonný zástupca  dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy a žiaka základnej
školy uhrádza  jednorazový príspevok na stravovanie v sume 20,00 Eur do 18. dňa mesiaca,
v ktorom bolo dieťa/žiak prijaté na  stravovanie. Jednorazový  príspevok slúži ako záloha  na
spotrebovanú stravnú jednotku,  na ktorú nebola priznaná dotácia  (  dieťa alebo žiak nebol
počas  neprítomnosti  odhlásený  zo  stravy  alebo  objednanú    stravu  neodobral)  a úhradu
rozdielu ceny stravného a poskytnutou dotáciou. Zúčtovanie   príspevku na stravovanie sa
zrealizuje  minimálne  1-krát   ročne,  alebo  po  jeho   vyčerpaní  v  súlade  s  prevádzkovým
poriadkom   ŠJ pri ZŠ Štefana Moysesa. Po vyčerpaní prostriedkov zo zálohovej platby sú
zákonní zástupcovia dieťaťa povinní opätovne uhradiť  20,00 Eur. 

5) rozdiel medzi dotáciou na stravu a nákladom na nákup potravín školská jedáleň použije
       účelovo na nákup potravín pre stravníkov ŠJ.
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Čl. 8
Zrušovacie ustanovenie

Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia stráca účinnosť a platnosť Dodatok č.4 k VZN
6/2012  o  výške  príspevkov  v  školách  a  školských  zariadeniach  zriadených  obcou  Tesárske
Mlyňany.  Ostatné  ustanovenia  VZN   6/2012  o  výške  príspevkov  v  školách  a  školských
zariadeniach  a  Dodatok č.2 k VZN č.6/2012 ostávajú nezmenené platnosti.  

Čl. 9
Záverečné ustanovenia

1) Toto nariadenie bolo schválené na rokovaní obecného zastupiteľstva obce Tesárske
 Mlyňany,  dňa 28.8.2019.

2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 14. 9. 2019.

   ...........................................
     Ing. Štefan Valkovič, v.r.
           starosta obce

Vyvesené: 30.8.2019
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