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Všeobecne záväzné nariadenie obce Benice č.  02/2019 o výške 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 

v školskej jedálni 
 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

    V zmysle § 140 ods. 9 a 10 zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva obec Benice toto všeobecne záväzné 

nariadenie č.       o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej 

jedálni, ktorá je súčasťou Základnej školy s materskou školou, Benice 96, 038 42 Príbovce 

 

Čl. 2 

Predmet činnosti 

Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Benice 96, 038 42 Príbovce je 

zriadená na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v škole 

alebo v školskom zariadení. V školskej jedálni sa môžu stravovať aj iné fyzické osoby. 

Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje 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. V školskej jedálni sa 

môžu pripravovať diétne jedlá pre deti a žiakov. 

 

Čl. 3 

Príspevok  na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie a podmienky 

úhrady v školskej jedálni 
 

1. Stravník (dieťa, žiak alebo dospelá osoba) stravujúci sa v školskej jedálni zriadenej obcou 

Benice uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni vo výške nákladov 

na nákup potravín na jedno jedlo, ktorý sa stanovuje ako predajná cena podľa druhu jedla a 

vekových kategórií a čiastočných režijných nákladov, ktoré určuje obec nasledovne: 
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zákonného 

zástupcu 

/stravníka/ 

stravník MŠ 

(2-5 rokov) 
0,38 0,90 0,26 1,54 0,00 1,54 0,- 1,54 

stravník MŠ  

(2-5 rokov) 

-hmotná núdza 

0,38 0,90 0,26 1,54 0,00 1,54 1,20 0,34 

stravník MŠ  

(5 -6 rokov) 

 - predškolák 

0,38 0,90 0,26 1,54 0,00 1,54 1,20 0,34 

Stravník MŠ 

diétne strav. 

(2-5 rokov) 

0,46  1,08 0,31 1,85 0,00 1,85 0,- 1,85 
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stravník MŠ  

diétne strav. 

(2-5 rokov) 

-hmotná núdza 

0,46  1,08 0,31 1,85 0,00 1,85 1,20 0,65 

stravník MŠ  

diétne strav. 

(5 -6 rokov) 

 - predškolák 

0,46  1,08 0,31 1,85 0,00 1,85 1,20 0,65 

stravník ZŠ 

 I. stupeň 
 1,21  1,21 0,15 1,36 1,20 0,16 

stravník ZŠ  

II. stupeň 
 1,30  1,30 0,15 1,45 1,20 0,25 

stravník  ZŠ 

diétne strav. I.st. 
 1,46  1,46 0,15 1,61 1,20 0,41 

stravník  ZŠ 

diétne strav. II.st. 
 1,56  1,56 0,15 1,71 1,20 0,51 

Dospelý stravník 

dôchodca 
 1,41  1,41 0,59 2,00 0 2,00 

Dospelý stravník 

iný 
 1,41  1,41 1,59 3,00 0 3,00 

 

Úhrada za jedno jedlo za dospelú osobu – zamestnanca školy sa realizuje podľa osobitného 

predpisu1. 

 

2. Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni sa 

zníži o výšku poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa o 1,20 €, 

ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo 

výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu. Zákonný zástupca je 

povinný uhrádzať za stravu finančné prostriedky vo výške rozdielu medzi výškou nákladov na 

nákup potravín a režijných nákladov a poskytnutou dotáciou na podporu výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa. 

      

3. Príspevok zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni sa zníži 

o výšku poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom žiaka o 1,20 € za 

každý deň, v ktorom sa žiak zúčastnil vyučovania v základnej škole a odobral stravu. Zákonný 

zástupca je povinný uhrádzať za stravu finančné prostriedky vo výške rozdielu medzi výškou 

nákladov na nákup potravín a režijných nákladov a poskytnutou dotáciou na podporu výchovy 

k stravovacím návykom žiaka. 

 

4. Zákonný zástupca je povinný odhlásiť dieťa/žiaka deň vopred do 14,00 hod, najneskôr do 7,30 

hod daného dňa v prípade celodennej neprítomnosti na výchovno-vzdelávacej  činnosti 

v materskej škole a žiaka na vyučovaní v základnej škole. V prípade, že zákonný zástupca 

neodhlási dieťa zo stravy v určenom čase, bude povinný uhradiť celú výšku stravnej jednotky, 

nakoľko nebude možné uplatniť dotáciu. 

 

5. Ak zdravotný stav dieťaťa/žiaka vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského 

stravovania nezabezpečí diétne jedlo podľa osobitného predpisu, zákonný zástupca si môže 

uplatniť nárok na finančné prostriedky z dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom 

dieťaťa/žiaka za podmienky, že k žiadosti priloží potvrdenie ošetrujúceho lekára, že zdravotný 

stav dieťaťa/žiaka vyžaduje osobitné stravovanie spolu s vyjadrením školy, že nemôže 

zabezpečiť diétne jedlo podľa osobitného predpisu. 

 

 

                                                 
1 § 152 zák. č. 311/2001 zákonník práce 
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Čl. 4 

Záverečné ustanovenia 

Toto VZN ruší  VZN obce Benice č. 1/2019.  

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Benice dňa 

14.08.2019 pod uznesením číslo 037/2019 a  nadobúda účinnosť od 1.9.2019.     

 

 

 

V Beniciach dňa: 15.8.2019 

                           Ing. Milan Remšík  

                             Starosta obce Benice 

 

  

 

 

 

VZN vyvesené dňa: 15.08.2019 

 

 

VZN zvesené dňa: 


