
Obecné zastupiteľstvo Obce Belá  na základe ust. §6 ods.1 a ust. § 11 ods.4 písm. g) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe ust. § 140
ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov    v y d á v a    tento  NÁVRH

 VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE 

č. .../2021  

o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa  na čiastočnú úhradu nákladov, výške
príspevku na režijné náklady a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni  

Čl. 1 Úvodné ustanovenia 
 

1. Obec Belá je zriaďovateľom zariadenia školského stravovania - školskej jedálne : Školská

jedáleň  ako súčasť Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Belá 24.

2. Školská  jedáleň  poskytuje  stravovanie  deťom  za  čiastočnú  úhradu  nákladov  vo  výške

nákladov  na  nákup  potravín  podľa  vekových  kategórií  stravníkov  v  nadväznosti  na

odporúčané výživové dávky, ďalej len „príspevok.“ 

3. Účelom  tohto  nariadenia  je  určiť  výšku  príspevku  zákonného  zástupcu  dieťaťa,  výšku
príspevku  na  režijné  náklady  pre  cudzích  stravníkov  a  určiť  podmienky  platenia  týchto
príspevkov za stravovanie v školskej jedálni. 

Čl. 2 Výška príspevku   
 

1. Obec  Belá   určuje  výšku  príspevku  na  stravovanie  v  školskej  jedálni  na  stravníka
nasledovne :   

Stravníci Desiata Obed Olovrant Náklady na
nákup

potravín
spolu

Dotácia na
stravu zo

štátu

Spolu

Materská škola 
dieťa od 2-6 rokov

3. pásmo

0,38 0,90 0,26 1,54 - 1,54

Dieťa, ktoré
navštevuje

posledný ročník
Materskej školy

a všetky deti
v hmotnej núdzi 

3. pásmo

0,38 0,90 0,26 1,54 1,30 0,24

Zamestnanci
3. pásmo

- 1,41 - 1,41 - 1,41

Cudzí stravníci –
dôchodcovia

3. pásmo

- 1,41 - 1,41 - 2,70

viď. bod č.3



2. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie určenú týmto

VZN podľa vekových kategórií stravníkov. 

3. Cudzí  stravníci  –  dôchodcovia  uhrádzajú  okrem  nákladov  na  nákup  potravín  aj  časť

režijných nákladov.

Čl. 3  Určenie podmienok platenia príspevku 

1. Zákonný  zástupca  dieťaťa  a aj  cudzí  stravník  je  povinný  uhradiť  finančný  príspevok
v hotovosti do pokladne zriaďovateľa  a to mesačne vopred najneskôr do 15 dní príslušného
kalendárneho mesiaca. 

2. Zoznam detí, ktoré majú nárok na dotáciu oznamuje príslušný úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny pravidelne mesačne.

3. Dotácia sa poskytuje na dieťa navštevujúce posledný ročník materskej školy a na všetky deti
v hmotnej núdzi len vtedy, ak sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu a súčasne odobralo
obed a iné jedlo.

4. Prípadnú  neúčasť  na  stravovaní  je  možné  nahlásiť  takto: telefonicky  alebo  osobne
v pracovné dni, najneskôr do 14:00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa, a nie je možné
odhlásiť ráno na daný deň.

5. Za odhlasovanie zo stravy je zodpovedný zákonný zástupca dieťaťa. V prípade, že si nesplní
povinnosť  odhlásiť  dieťa  zo  stravy,  zaplatí  plnú  výšku  stravnej  jednotky  za  každý
neodhlásený deň.

6. Za neodhlásený deň štát dotáciu neposkytne.

 Čl. 4 Kontrolná činnosť

       1.  Kontrolu  nad  dodržiavaním tohto VZN vykonáva:

            a) starostka obce

            b) hlavná kontrolórka.

Čl. 5 Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

1. Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
Obce  Belá. 

2. Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019  o výške príspevku zákonného zástupcu
dieťaťa   na  čiastočnú  úhradu  nákladov,  výške  príspevku  na  režijné  náklady  a  určenie
podmienok úhrady v školskej jedálni. 

3. Toto  Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  Belá  bolo  schválené  uznesením  Obecného
zastupiteľstva v Belej č. …………….. zo dňa ……………...

4. Toto všeobecne  záväzné  nariadenie  obce Belá  nadobúda  účinnosť 01.01.2022.
                                                                                                        
                                                                                                            Klaudia Pintérová

                                                                                                                           starostka obce
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