
„NÁVRH“ 

Obec STOŽOK v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov vydáva 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  

o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov  v školskej jedálni   

č. 3 /2015 

Článok 1 

Úvodné  ustanovenia 

Predmetom všeobecne záväzného nariadenia je určenie výšky mesačného príspevku a spôsob 

jeho úhrady v školskej jedálni od zákonného zástupcu dieťaťa, (ďalej len „príspevok“). 

Príspevok je určený na čiastočnú úhradu výdavkov školskej jedálne * 

Článok 2 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov 

Príspevok na stravovanie  je určený na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov 

v nadväznosti na odporúčané výživové dávky ** 

  

Príspevok  uhrádza   zákonný  zástupca  dieťaťa,  vo  výške  nákladov  na  nákup potravín 

podľa vekových kategórií stravníkov a finančného pásma určeného MŠ SR *** 

  

a) Deti MŠ (norma A) 

Stravné desiata  0,28 €   

Stravné obed   0,68 € 

Stravné olovrant  0,23 € 

Režijné náklady  0,00 € 

Spolu    1,19 € 

 

b) Zamestnanci (norma D) obed 

Stravné (úhrada zamestnanca)    0,78 € 

Stravné (úhrada zo sociálneho fondu)   0,10 € 

Stravné (úhrada z príspevku zamestnávateľa)  0,31 € 

Režijné náklady (úhrada z príspevku zamestnávateľa) 0,83 € 

Spolu        2,02 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

c) Cudzí stravníci (norma D) obed 

Stravné   1,19 € 

Režijné náklady  0,83 € 

Spolu    2,02 € 

 

 

Finančné   pásmo   určené   zriaďovateľom   bude   záväzné   pre   všetky   stravovacie 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Stožok. 

  

Príspevok sa hradí mesačne vopred, platba najneskoršie do 25. dňa v mesiaci. 

  

*-§ 140 ods.9, § 141 ods..5  zákona  č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

**-§ 140 ods.10, § 141 ods..6  zákona  č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

***-§ 140 ods.11, § 141 ods..7  zákona  č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

  

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Stožku dňa 

......................., č. uznesenia .......................... 

Toto   všeobecne   záväzné    nariadenie    nadobúda   účinnosť   .................... 

Dňom nadobudnutia tohto VZN sa ruší doteraz platné VZN č. 4/2011. 

  

                                                                   Bc. Darina Petrincová 

starostka obce 


