
- Návrh VZN -  
 

1 

 

 

OBEC JAKUBANY 

 

 
Obec Jakubany na základe § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov a podľa zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon), v nadväznosti na zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky    v y d á v a   

 

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE 

č. 4/2019 

 

 o výške príspevku zákonného zástupcu vo výške nákladov na nákup 

potravín, výške príspevku na úhradu režijných nákladov na čiastočnú 

úhradu nákladov a o podmienkach úhrady v školskej jedálni  

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jakubany 
 

schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Jakubany č. .......   zo dňa ........ 

       

 

Článok l 

Úvodné ustanovenia 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len „VZN“/ ustanovuje podrobnosti o výške príspevku 

zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školskom stravovacom zariadení, ktorým je 

zariadenie školského stravovanie –školská jedáleň ako súčasť základnej školy s materskou školou 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jakubany. 

 

Článok 2 

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

 

1. Obec Jakubany  v zmysle finančných pásiem MŠ SR určuje výšku príspevku, ktorý uhrádza 

zákonný zástupca dieťaťa alebo ţiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa 

vekových kategórií stravníkov nasledovne: 

 

a) finančné pásmo na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov 

Zariadenie Desiata Obed Olovrant Spolu na 

nákup 

potravín 

Dotácia Úhrada 

v eur 

 

Materská škola 

Stravníci od 2 – 5 

rokov 

0,36 0,85 0,24 1,45   

Materská škola 

Stravníci rok pred 

plnením povinnej 

školskej dochádzky 

0,36 0,85 0,24 1,45 1,20 0,25 
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 Obed Čiastočne  

Rež. 

náklady 

Stravný  

Lístok 

celkom 

Dotácia 

Na 

stravu  

Úhrada  

V eur 

Základná škola 

Stravníci Ţiak I. 

stupňa ZŠ 

1,15 0,20 1,35  0,15 

Základná škola 

Stravníci Ţiak II. 

stupňa ZŠ 

1,23 0,20 1,43  0,23 

Dospelí stravníci 

 

1,33 1,30 2,63  2,63 

 

 

2. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 € za 

kaţdý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno – vzdelávacej činnosti v materskej škole 

alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.1 

 

3. Plnú stanovenú sumu úhrady za stravu (bez priznania dotácie 1,20 €) uhrádza zákonný 

zástupca dieťaťa alebo ţiaka za: 

a) odobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo výchovno 

– vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole 

a zákonný zástupca neodhlásil dieťa alebo ţiaka najneskôr do 14.00 h 

predchádzajúceho pracovného dňa z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom 

stravovacom dni, 

b) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno 

– vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole 

a zákonný zástupca neodhlásil dieťa alebo ţiaka najneskôr do 14.00 h 

predchádzajúceho pracovného dňa z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom 

stravovacom dni.  

 

4. Ak zariadenie školského stravovania nezabezpečuje diétne stravovanie a zákonný zástupca 

dieťaťa predloţí doklad od lekára - špecialistu, ţe zdravotný stav dieťaťa vyţaduje osobitne 

stravovanie, zriaďovateľ vyplatí poskytnutú dotáciu zákonnému zástupcovi dieťaťa. 

 

 

Článok 3 

 

Určenie výšky príspevku na režijné náklady 

 

 

Obec Jakubany stanovuje výšku príspevku reţijných nákladov nasledovne: 

a) na jedného ţiaka základnej školy s materskou školou Jakubany, ktorý je v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Jakubany vo výške 0,20 € / deň 

b) na dospelého stravníka vo výške 1,30 € / deň. 

 

 

Článok 4 

 

Určenie podmienok úhrady  

 

                                                 
1  § 142a  zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
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1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo ţiaka je povinný uhradiť finančný príspevok na stravovanie 

podľa článku 1 tohto VZN a reţijné náklady na jedného stravníka podľa článku 3 v súčte na 

účet Základnej školy s materskou školou Jakubany, Jakubany 151, 065 12 Jakubany,  IČO: 

35534672 vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., číslo účtu v tvare IBAN: SK79 0900 0000 

0050 5119 5496 a to mesačne , najneskôr do 10 dňa v mesiaci: 

a) prostredníctvom internetbankingu, 

b) trvalým príkazom, 

c) vkladom na účet priamo v banke, 

d) prostredníctvom vystaveného peňaţného šeku cez Slovenskú poštu. Peňaţný šek 

bude vystavený vedúcou školskej jedálne, najneskôr do 10. dňa v mesiaci, ak túto 

voľbu platby uvedie zákonný zástupca v zápisnom lístku pre stravovanie. 

 

2. Pri nedodrţaní úhrady finančného príspevku podľa článku 1 a článku 3 na účet Základnej 

školy s materskou školou Jakubany, Jakubany 151, 065 12 Jakubany,    IČO: 35534672, v 

stanovenom termíne nebude stravníkovi poskytnutá strava, po dobu kým neuhradí finančný 

príspevok. 

 

Čl. 5 

 

Zníženie alebo odpustenie príspevku 

 

Zákonný zástupca dieťaťa alebo ţiaka, ktoré ţije v rodine, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej   

núdzi2 a pre dieťa z rodiny, kde je príjem najviac vo výške ţivotného minima, príspevok  

neuhrádza3. To neplatí, ak ide o deti a ţiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa osobitného 

predpisu. 

 

Článok 6 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Všeobecne záväzne nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Jakubany  

č. ........  zo dňa ......... . 

 

2. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa zrušuje platnosť Všeobecne záväzného nariadenia č. 

1/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu vo výške nákladov na nákup potravín,   o 

výške príspevku na úhradu reţijných nákladov na čiastočnú úhradu nákladov a o 

podmienkach úhrady v školskej jedálni, ktoré nadobudlo platnosť a účinnosť dňa 01.02.2019. 

 

3. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

 

a) Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 03.07.2019 

b) Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 03.07.2019 

c) Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 03.07.2019 

d) Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:  

e) Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:  

 

                                                 
2 Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov 
3 § 140 ods. 12 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
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4. Všeobecne záväzné nariadenie č. ..... schválené: 

 

a) Na rokovaní Obecného zastupiteľstva Jakubany:  

b) Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce:  

c) VZN č. ....... nadobúda účinnosť dňom: 01.09.2019 

 

 

 

 

 

            JUDr. Jozef Mačuga, v.r. 

         starosta obce 

 


