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Obec Vysoká nad Kysucou 

 
                                                                             

 
 

Všeobecne - záväzné nariadenie č. 3/2019 
o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov 
v zariadeniach školského stravovania zriadených           

obcou Vysoká nad Kysucou   
 

 
 
Návrh VZN 
Vyvesený na úradnej tabuli obce Vysoká nad Kysucou: 29. 07. 2019 
Zverejnený na webovej stránke obce Vysoká nad Kysucou: 29. 07. 2019 
Začiatok lehoty na pripomienkové konanie: 29. 07. 2019 
Ukončenie pripomienkového konania: 13. 08. 2019 
Počet pripomienok uplatnených k návrhu: 0 
Návrh zvesený z úradnej tabule: 15. 08. 2019 
 

Schválené VZN 
Na rokovaní Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou Uznesením č.: 5/2019-4 
Počet prítomných poslancov na rokovaní: 6 
Zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke obce: 16. 8. 2019 
Zvesené  z úradnej tabule: 02. 09. 2019 
Dodatok k VZN nadobúda účinnosť: 01. 09. 2019 
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Obecné zastupiteľstvo vo  Vysokej nad Kysucou v zmysle § 4, ods. 1 a 3, § 6 a § 11 zákona č.  
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  zákona č. 245/2008 Z. z. o 
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, v zmysle  § 5 a § 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a v súlade so zákonom  č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov vydáva pre Obec Vysoká nad Kysucou toto Všeobecne  
záväzne nariadenie (ďalej len „VZN“). 
 
 

ČLÁNOK 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Toto VZN určuje  výšku príspevku  na stravovanie v zariadeniach školského stravovania. 
2.  Obec Vysoká nad Kysucou  je zriaďovateľom: 

Základnej školy s materskou školou, č. 316, 023 55 Vysoká nad Kysucou, ktorej 
súčasťou  je Školská jedáleň pri základnej škole s materskou školou a Výdajňa stravy 
Vyšný Kelčov.  

 
 

ČLÁNOK 2 
Výška príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania 

 
§ 1 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na potraviny, výška príspevku na 
režijné náklady a podmienky úhrady príspevku 

 

Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré 
uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 
stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca prispieva na 
úhradu režijných nákladov, ak tak určí zriaďovateľ. Školská jedáleň poskytuje stravovanie aj 
dospelým stravníkom, ktorí uhrádzajú náklady na nákup potravín podľa stanoveného 
finančného pásma a náklady na réžiu, prípadne na dovoz stravy.  
 
I. Výška  príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v súlade s 
Finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 
stravníkov a  príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup 
potravín, ktoré vydalo Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  s 
účinnosťou od 1. 9. 2019 sa určuje takto:  
1. na dieťa v materskej škole: 
a)  s celodenným pobytom (desiata: 0,36 €, obed: 0,85 €, olovrant: 0,24 €):        1,45 € na deň 
b) s poldenným pobytom:                                                                                       1,21 € na deň 
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2. na dieťa v materskej škole -  predškoláci (deti, ktoré sú 1 rok pred plnením povinnej 
školskej dochádzky a navštevujú materskú školu ): 
a)  s celodenným pobytom (desiata: 0,36 €, obed: 0,85 €, olovrant: 0,24 €):        1,45 € na deň 

z toho dotácia MPSVaR SR                           1,20 € / obed 
doplatok zákonného zástupcu žiaka MŠ                                0,25 € / obed 

b) s poldenným pobytom:                                                                                       1,21 € na deň 
z toho dotácia MPSVaR SR                           1,20 € / obed 
doplatok zákonného zástupcu žiaka MŠ                                 0,01 € / obed 

3. na žiaka I. stupňa základnej školy:                                                   1,15 € / obed 
 z toho dotácia MPSVaR SR                           1,15 € / obed 

doplatok zákonného zástupcu žiaka I. stupňa                         0,00 € / obed 
4. na žiaka II. stupňa základnej školy:                                                  1,23 € / obed 

z toho dotácia MPSVaR SR                           1,20 € / obed 
doplatok zákonného zástupcu žiaka II. stupňa                         0,03 € / obed 

5. Starosta obce Vysoká nad Kysucou, môže svojim rozhodnutím upraviť výšku príspevku 
zákonného zástupcu dieťaťa v materskej škole a zákonného zástupcu žiaka základnej školy  
na čiastočnú úhradu nákladov v Článku 2 §1 ods. I bod 2, 3, 4 na základe výšky dotácie 
poskytnutej z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVaR 
SR).  
 
II. Výška príspevku zákonného zástupcu na režijné náklady 
a) na  dieťa v materskej škole uhrádza režijné náklady bez ohľadu na počet odobratých jedál 
v príslušnom mesiaci vo výške:                                                                        4,00 €/na mesiac 
b) na 5-ročné dieťa /predškoláka v materskej škole, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej 
školskej dochádzky, uhrádza režijné náklady bez ohľadu na počet odobratých jedál 
v príslušnom mesiaci vo výške:                                                                        4,00 €/na mesiac 
c) na žiaka I. a II. stupňa základnej školy uhrádza režijné náklady bez ohľadu na počet 
odobratých jedál v príslušnom mesiaci vo výške         4,00 €/na mesiac 
 
III. Výška príspevku dospelého stravníka na úhradu nákladov na potraviny a režijné 
náklady 
 
1.  dospelý stravník – zamestnanec školy a školských zariadení                             2,33 €/obed 
      z toho finančný limit na nákup potravín                                                             1,33 €  
      režijné náklady:                                1,00 €  
 
Hodnota obeda pre dospelých stravníkov zamestnaných v škole a školských zariadeniach je 
2,33 €, z čoho 55% - t.j.1,28 € hradí zamestnávateľ a 45% - t.j. 1,05 €, hradí dospelý stravník 
zamestnaný v škole a školských zariadeniach.  
 
2. dospelý stravník – dôchodca        
    a)  bez dovozu do domácnosti                                                                               2,33 €/obed 
     z toho finančný limit na nákup potravín:                                                              1,33 € 
     režijné náklady:                                                                                 1,00 € 
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    b)  z rozvozom do domácnosti                                                                               2,84 €/obed 
     z toho finančný limit na nákup potravín:                                                              1,33 € 
     režijné náklady:                                                                                  1,00 € 
     náklady na dovoz v zmysle uznesenia OZ č. 10/2016-13.7                                  0,51 € 
 
Hodnota obeda pre dospelých stravníkov dôchodcov v zariadeniach školského stravovania sa 
znižuje o  0,50 € na každý obed, ktoré prispieva obec v zmysle uznesenia Obecného 
zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou a preto úhrada predstavuje:  
- dôchodca bez rozvozu stravy                                                                      1,83 €/obed 
- dôchodca s rozvozom stravy                                                                       2,34 €/obed 
 
 

§ 2 
Úhrada príspevku 

 
Zákonný zástupca dieťaťa a dospelý stravník je povinný uhradiť príspevok za stravné 
mesačne vopred, najneskôr do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. Ak platba za stravné nebude 
uhradená do daného termínu, vedúca školskej jedálne nie je povinná poskytnúť stravu deťom, 
žiakom alebo dospelým stravníkom. 
 
 

§ 3 
Oslobodenie od úhrady nákladov na potraviny a príspevku na režijné náklady  

 
1. Obec Vysoká nad Kysucou ako  zriaďovateľ, môže cestou obecného zastupiteľstva 

rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na 
potraviny a príspevku na režijné náklady, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že 
je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi (podľa 
zákona č. 417/2013 Z. z.).  

2. Žiadosť o zníženie alebo odpustenie mesačného príspevku spolu s dokladmi predkladá 
zákonný zástupca prostredníctvom školy, ktorej je školská jedáleň súčasťou, 
zriaďovateľovi.  

 
 

ČLÁNOK 3 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Vysoká nad Kysucou  č.  3/2019 o výške príspevkov  

na čiastočnú úhradu výdavkov v zariadeniach školského stravovania schválilo Obecné 
zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou na svojom zasadnutí dňa 15. 08. 2019 uznesením 
č. 5/2019-4. 
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2. Toto VZN č. 3/2019 o výške príspevkov  na čiastočnú úhradu výdavkov v zariadeniach 
školského stravovania nadobúda platnosť  a účinnosť dňom 01. 09. 2019. 

 
 
Vysoká nad Kysucou  dňa 16. 08. 2019 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     Mgr. Anton Varecha  
                                                                                                               starosta obce  


