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Obec Koškovce 
 

Sp. zn.: ............................................... NÁVRH 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce na základe ust. § 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 právnych predpisov, v súlade s ust. §6 ods.1 

a s ust. § 11 ods.4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších právnych predpisov  

v y d á v a  

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce 

 

č. 2/2021 

 

o  výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú 

úhradu nákladov a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni  
 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

(1) Obec Koškovce je zriaďovateľom zariadenia školského stravovania - školskej jedálne 

Základnej školy s materskou školou (ďalej len „ZŠ a MŠ) so sídlom Koškovce 134, 067 12 

Koškovce 

(2) Účelom tohto nariadenia je určiť výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka  

a určiť podmienky platenia tohto príspevku za stravovanie v školskej jedálni . 

(3) Príspevok na stravovanie je určený na úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo 

podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a platné 

finančné pásma zverejnené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 

kategórií stravníkov.1 

(4) Príspevok na režijné náklady je určený na bežné výdavky školskej jedálne.  

(5) Výška príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo pre bežné stravovanie 

stanovená v súlade s 3. finančným pásmom a výška príspevku na režijné náklady na jedno 

hlavné jedlo je určená v prílohe č. 1.  

(6) Zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na úhradu režijných 

nákladov, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej 

                                                 
1 § 140 ods. 13, § 141 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

predpisov  
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núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi2 okrem detí a žiakov, na ktoré sa poskytuje 

dotácia podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.  

(7) Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa materskej školy na čiastočnú úhradu nákladov v 

školskej jedálni sa zníži o výšku poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa podľa osobitného právneho predpisu3, ktoré je vo veku od 2 – 5 rokov a žije 

v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo 

výške životného minima za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej 

činnosti v materskej škole a odobralo stravu.  

(8) Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa materskej školy na čiastočnú úhradu nákladov v 

školskej jedálni sa zníži o výšku poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa podľa osobitného právneho predpisu3, ktoré navštevuje posledný ročník 

materskej školy za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v 

materskej škole a odobralo stravu.  

(9) Príspevok zákonného zástupcu žiaka základnej školy na čiastočnú úhradu nákladov v školskej 

jedálni sa zníži o výšku poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom 

žiaka podľa osobitného právneho predpisu3, ktorý sa zúčastnil vyučovania v základnej škole 

a odobral stravu.  

(10) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný uhradiť rozdiel medzi poskytnutou dotáciou 

na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného právneho predpisu3 a 

výškou nákladov na nákup potravín a režijných nákladov.  

(11) V prípade, že zákonný zástupca neodhlásil zo stravy dieťa alebo žiaka, na ktorých sa vzťahujú 

ustanovenia osobitného právneho predpisu3 v termíne stanovenom vnútorným poriadkom 

školy, alebo dieťa a žiak neodoberie jedlo, je povinný uhradiť plnú výšku príspevku na úhradu 

nákladov na nákup potravín a príspevku na režijné náklady.  

(12) Ak dieťa materskej školy alebo žiak základnej školy, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho 

lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie a neodoberie stravu z dôvodu, že 

zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa podľa osobitného právneho predpisu3 vyplatí zriaďovateľ prostredníctvom 

školy zákonnému zástupcovi dieťaťa alebo žiaka. Termín, spôsob platby a ďalšie podmienky 

určí riaditeľ školy vo vnútornom predpise, ktorý zverejní na webovom sídle školy a verejne 

prístupnom mieste v rámci budovy školy.  

(13) Stravníkom v školskej jedálni môžu byť aj zamestnanci škôl a školských zariadení, 

zamestnanci obce, zamestnanci rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou, 

klienti zariadení sociálnych služieb zriadených obcou a po súhlase zriaďovateľa aj iné fyzické 

osoby. 

 

§ 2 

Určenie podmienok platenia príspevku 

 

(1) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný uhradiť finančný príspevok, na základe 

vystaveného šeku, na účet školskej jedálne vedený v Tatra banke, a. s., pobočka Humenné, 

číslo účtu 2628551958/1100 (SK83 1100 0000 0026 2855 1958), alebo v hotovosti do 

pokladne školskej jedálne a to mesačne vopred najneskôr do 10. dňa príslušného kalendárneho 

mesiaca. 

                                                 
2 Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
3 Zákon č. 375/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
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(2) Pri nedodržaní termínu úhrady finančného príspevku nebude stravníkovi poskytnutá strava po 

dobu, pokiaľ neuhradí poplatok.  

 

§ 3 

 Finančný príspevok na stravovanie zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu 

 

1) Ak zamestnancovi školy, školského zariadenia, zamestnancovi obce alebo zamestnancovi 

rozpočtovej a príspevkovej organizácie zriadenej obcou, vykonávajúcemu domácku prácu 

zamestnávateľ nezabezpečí stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v 

stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi 

finančný príspevok na stravovanie v sume 55 % hodnoty stravovacej poukážky. Hodnota 

stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri 

pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. 

 

 

§ 4 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce 

Koškovce. 

2) Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o výške príspevku zákonného zástupcu 

dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie  podmienok úhrady v školskej 

jedálni. 

3) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo  Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce dňa 

10.12.2021. 

4) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2022 

 

 

V Koškovciach dňa: 24.11.2021  

 

 

 

 

 úradná pečiatka  Ing. Vladimír Babič 
 s erbom obce  .............................................................................. 

  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: 

Príloha 1 – Výška príspevku na úhradu nákladov v školskej jedálni podľa 3. finančného pásma platného od 01.09.2019 
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 Príloha 1 

 

Výška príspevku na úhradu nákladov v školskej jedálni podľa 3. finančného pásma platného od 01.09.2019 

 

Stravníci 
Limit potravín 

Réžia/deň Spolu v € 
Dotácia 

ÚPSVaR 
Spoluúčasť rodiča 

Desiata Obed Olovrant 

Celodenná MŠ 0,38 0,90 0,26 0,10 0,38+,090+0,26+0,10=1,64/deň --- 1,64/deň 

Celodenná MŠ 

dotovaná 
0,38 0,90 0,26 0,10 0,38+,090+0,26+0,10=1,64/deň 1,30 0,34/deň 

ZŠ (od 6 – 11 rokov)  --- 1,21 --- 0,10 1,21+0,10=1,31/deň --- 1,31/deň 

ZŠ (od 6 – 11 rokov)  

dotovaná 
--- 1,21 --- 0,10 1,21+0,10=1,31/deň 1,30 0,01/deň 

ZŠ (11 – 15 rokov)  --- 1,30 --- 0,10 1,30+0,10=1,40/deň --- 1,40/deň 

ZŠ (11 – 15 rokov)  

dotovaná 
--- 1,30 --- 0,10 1,30+0,10=1,40/deň 1,30 0,10/deň 

 

Bežné stravovanie Obed 
Príspevok na 

režijné náklady 
Spolu 

Príspevok 

zamestnávateľa 

Úhrada dospelej 

osoby 

Zamestnanci školy a školských zariadení   1,41 1,72 3,13 1,72 1,41 

Iné fyzické osoby 1,41 1,72 3,13 --- 3,13 

 


