
Obecné  zastupiteľstvo  v  Somotore  v  zmysle  §  6  ods.1  zákona  č.369/1990  Zb.  o  obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 245/2008 Zb. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon)  schválilo

Dodatok č. 1/2019 k 
Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2014

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej
jedálni

ktorým sa upravuje Všeobecne záväzné nariadenie obce takto: 

Článok 3
Školská jedáleň

1.Školská jedáleň sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase
ich pobytu v škole alebo školskom zariadení.

2.Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení; so 
súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu v školskej 
jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.

3.Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových
dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín 
stravníkov vydaných ministerstvom školstva a s možnosťou využitia receptúr charakteristických pre 
príslušnú územnú oblasť, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a finančných podmienok na nákup 
potravín, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka.

4.V školskej jedálni sa môžu pripravovať diétne jedlá pre deti a žiakov, u ktorých podľa posúdenia
ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie podľa materiálno- spotrebných 
noriem a receptúr pre diétne stravovanie vydaných ministerstvom školstva.

5.Školská jedáleň je školské zariadenie s jednozmennou prevádzkou.
6.Školská jedáleň je nezisková organizácia.

Článok 4
Úhrada za prípravu a poskytovanie jedál a nápojov v školskej jedálni

1. Zákonný zástupca žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie za úhradu 
nákladov vo výške nákladov na nákup potravín s úhradou režijných nákladov na výrobu, 
výdaj jedál a nápojov.
2. Zamestnanci uhrádzajú výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup 
potravín  s úhradou režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov.



3. Výška príspevku zákonného zástupcu za stravu za úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup 
potravín s úhradou režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov je určená na deň. Pri 
vyúčtovaní poplatku sa postupuje nasledovne: počet prihlásených dní na stravu krát sadzba     
príspevku.

4.Veľkosť porcie je daná vekovou kategóriou stravníka podľa zákonných výživových dávok.

5 .Veľkosť porcie dospelej osoby, t. j. zamestnanca školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej  
pôsobnosti Obce Somotor ako i veľkosť porcie cudzieho stravníka je zhodná s normou vekovej   
kategórie stravníkov 15-19 ročných. Školská jedáleň neposkytuje stravu v reštauračných normách.

Na základe § 140 ods. 10 zákona  č. 245/2008 Zb. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a na 
základe zverejneného rozpätia finančných pásiem na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup 
potravín ministerstvom školstva stanovuje obec Somotor ako zriaďovateľ školskej jedálne túto 
výšku úhrad:

Materská škola:

MŠ denné Desiata    Obed Olovrant Spolu za
potraviny

Režijné
náklady

Dotácia od
 MPSVaR SR

Úhrada

Stravníci  od 2-6 rokov 0,34€  0,80€ 0,23€ 1,37€ 0,05 € 0 1,42 €

Stravníci - predškoláci 0,34 € 0,80€ 0,23 € 1,37€ 0,05 € 1,20 € 0,22 €

Stravníci v HN a ŽM 
/hmotná núdza, životné minimum/

0,34 € 0,80€ 0,23 € 1,37€ 0,05 € 1,20 € 0,22 €

     
     Základná škola:

ZŠ stravníci Obed Režijné náklady od
zákonného zástupcu

Dotácia od
MPSVaR SR

Úhrada

Stravníci  od 6-11 rokov 1,08 € 0,05 € 1,20 € 0,05 €

Stravníci od 11 – 15 rokov 1,16 € 0,05 € 1,20 € 0,05 €

     Zamestnanci a cudzí stravníci:

Finančný limit 
na potraviny

Režijné náklady Spolu

Zamestnanci        1,26 € 1,54 € - 2,80 €

Cudzí stravníci 1,26 € 1,54 € - 2,80 €



Článok 5
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1/2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2014 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni bol prijatý OZ v Somotore dňa uznesením č.: 109/08/2019 zo 
dňa 9.8.2019.

2. Tento Dodatok č. 1/2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2014 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli t.j.
od 26.8.2019.

                                                                                                                          Ján Juhász, starosta obce, v.r.

Návrh dodatku VZN vyvesený dňa : 23.7.2019

Schválený Uznesením OZ č. 109/08/2019 zo dňa 9.8.2019
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