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Všeobecne záväzné nariadenie obce Hôrky č. 2/2022 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

a podmienky úhrady v školskej jedálni ZŠ s MŠ    Hôrky 

 

 
Čl. 1 

Základné ustanovenia 
 

Obec Hôrky v zmysle § 140 ods. 9 a 10 zákona  NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
 

Vydáva 
 

toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o výške príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. 
 
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Hôrky  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. Toto všeobecne záväzné 
nariadenie určuje : 
a) výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa - žiaka, dospelého na čiastočnú 
úhradu nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov, 
b) podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hôrky 
c) určuje výšku príspevku na režijné náklady. 
 

Čl. 2 
Výška príspevku v školskej jedálni  

 
Školská jedáleň  pri ZŠ s MŠ Hôrky 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. 
1. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom v materskej škole a žiakom v 
základnej škole, za čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín 
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podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s uvedenými finančnými pásmami 
(odporúčané výživové dávky ) s úhradou režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál 
a nápojov. 
Taktiež poskytuje stravovanie zamestnancom MŠ, ZŠ a školského zariadenia (§ 140 
zák. č. 245/2008 Z. z.), na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva v Žiline môže školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Hôrky poskytovať 
stravovanie i cudzím osobám, po schválení zriaďovateľom za úhradu nákladov vo 
výške nákladov na nákup potravín a s úhradou režijných nákladov na výrobu a 
výdaj jedál a nápojov. 
2. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na 
stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 
stravníkov v súlade s uvedenými finančnými pásmami s úhradou režijných 
nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov 
3. Zamestnanci uhrádzajú výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške 
nákladov na nákup potravín s úhradou režijných nákladov externých stravníkov 
na výrobu, výdaj jedál a nápojov v kategórii cudzí stravník.  
4. Výška príspevku zákonného zástupcu za stravu s úhradou režijných nákladov 
na výrobu, výdaj jedál a nápojov je určená na deň. Pri vyúčtovaní poplatku sa 
postupuje nasledovne : počet prihlásených dní na stravu krát sadzba príspevku. 
5. Veľkosť porcie je daný vekovou kategóriou stravníka podľa zákonných výživových 
dávok. 
6. Veľkosť porcie dospelej osoby, t.j. zamestnanca školy a školského zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hôrky ako i veľkosť porcie cudzieho stravníka je 
zhodná s normou vekovej kategórie stravníkov 15 – 18/19 ročných. Školská jedáleň 
neposkytuje stravu v reštauračných normách. 
7. Obec Hôrky , v zmysle ods. 8 a 9 § 140 a ods. 4 a 5 § 141 zákona č. 245/2008 Z. 
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku 
finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa 
vekových kategórií stravníkov a na úhradu režijných nákladov, ak tak určí 
zriaďovateľ. 
 

 Desia
ta 

Obed Olovrant Stravné 
spolu € 

Réžia Stravné+réžia 
spolu € 

 

Materská škola 
(stravníci od 2 – 
6 rokov) 

 
  0,38 

  
   0,90 

 
  0,26 

 
    1,54 

 
 0,70 

 
    2,24 
 

Základná škola 
(stravníci od 6 – 
11 rokov 

 
- 

 
   1,21 

 
- 

 
    1,21 

 
  0,70 

 
    1,91 
   

Základná škola 
(stravníci od 
11– 15rokov) 

 
- 

 
   1,30 

 
- 

 
    1,30    

 
  0,70 

   
    2,00 
     

Dospelí/cudzí 
stravníci 
 

 
 

 
   1,41 

 
 

Aktuálna výška réžie je daná 
aktuálnym výpočtom pre daný rok. 
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8. Výška réžie – príspevku na čiastočnú úhradu prevádzkových a mzdových 
nákladov v zmysle Vyhlášky ( to je šk. zákon) č.245/2008 Z.z. §140 sa pripočítava 
k sume za stravné.  
Metodika výpočtu výšky réžie dospelých/cudzích stravníkov je v prílohe č.1. 
  

Čl. 3 
Platenie príspevku 

 
1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka a zamestnanci MŠ, ZŠ a školských 
zariadení ako i dospelí stravník platí finančný príspevok na stravovanie mesiac 
vopred a je nutné ho uhradiť najneskôr do 25. dňa v mesiaci, v ktorom stravník 
odoberá stravu, a to : 
- poštovou poukážkou, ktorú vystaví vedúca školskej jedálne, 
- trvalým alebo jednorazovým bankovým príkazom, ktorý sa môže zadať cez pobočku 
banky a internetbanking. 
Po neuhradení  stravného, nebude stravníkovi vydaný obed. 
 
2. Vyúčtovanie a spôsob platenia upraví riaditeľka ZŠ s MŠ  interným predpisom. 
Interný predpis musí byť riadne zverejnený na verejne prístupnom mieste v rámci 
budovy školskej jedálne . 
 
3. Neúčasť na stravovaní bude zohľadnená – odpočítaná v nasledujúcom mesiaci. 
Neúčasť na stravovaní je stravník povinný nahlásiť  deň vopred do 13:45 
hod. Výnimkou je pondelok, kedy je možné odhlásiť dieťa od 6:00-6:30 hod.  
vedúcej školskej jedálne. Trvalé odhlásenie zo stravy je možné iba na základe 
vyplnenej odhlášky zo stravy, ktorá je k dispozícii v ŠJ, na web stránke školy 
a v jednotlivých zariadeniach.  
 
4. Príspevky na stravovanie v ŠJ pri ZŠ s MŠ 
Jednorazový príspevok na stravovanie vo výške 30 eur ( predškoláci – žiaci MŠ) a 

20 eur ( žiaci ZŠ) sa uhrádza vopred pred nástupom dieťat'a na stravovanie (t. j. 

pred začiatkom školského roka vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci august).  

Z daného príspevku sa budú hradiť: 

- náklady na stravu v prípade nedodržania podmienok na priznanie dotácie 

- náklady na stravu a režijné náklady v prípade, že nebudú uhradené zákonným 

zástupcom. 

Prípadný preplatok bude vrátený zákonnému zástupcovi po ukončení dochádzky 

dieťaťa/žiaka do MŠ, ZŠ alebo pri prestupe na inú školu. 

 

5.  Nárok na obed zadarmo 

Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, diet'a má 
nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € (dotácia na podporu výchovy k 
stravovacím návykom diet'at'a) iba v prípade, ak sa zúčastní vyučovania v 
základnej škole a odobralo stravu. Na základe uvedeného musí zákonný 
zástupca diet'at'a brať na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho diet'at'a 
na vyučovaní, diet'a zo stravy včas odhlásit', alebo uhradit' plnú výšku príspevku na 
stravovanie za jedlo, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov vyššie. 
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Čl. 4 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení č. 2/2022 o výške príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni ZŠ s MŠ  Hôrky sa 
uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Hôrky dňa  02.08.2022  uznesením č. 
261/2022 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli 
Obecného úradu Hôrky. 
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022 
sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2015 prijaté Obecným zastupiteľstvom 
vo Hôrkach dňa 14.12.2015 vrátane Dodatkov - Dodatok č.1 k VZN  č. 11/2015 o 
výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 
ZŠ s MŠ Hôrky prijatý Obecným zastupiteľstvom vo Hôrkach dňa 19. 06. 2018, 
Dodatok č.2  k VZN  č. 11/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
a podmienky úhrady v školskej jedálni ZŠ s MŠ Hôrky prijatý Obecným 
zastupiteľstvom vo Hôrkach dňa  14.02.2019,  Dodatok č.3 k VZN  č. 11/2015 o 
výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 
ZŠ s MŠ Hôrky prijatý Obecným zastupiteľstvom vo Hôrkach dňa 19.06.2019, 
Dodatok č.4 k VZN  č. 11/2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
a podmienky úhrady v školskej jedálni ZŠ s MŠ Hôrky prijatý Obecným 
zastupiteľstvom vo Hôrkach dňa 28.11.2019. 
 
 
1) Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi  a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
Vo Hôrkach dňa 15.07.2022 

 

 

 

                                                                                    Erika Mojáková 
                                                                                    starostka obce Hôrky 
 
 
Návrh VZN č.2/2022 vyvesený na úradnej tabuli obce Hôrky dňa: 15.07.2022 

Návrh VZN č.2/2022 zvesený z úradnej tabule obce Hôrky dňa: 03.08.2022 

VZN č.2/2022 vyvesené na úradnej tabuli obce Hôrky dňa:  05.08.2022 

VZNč.2/2022 zvesené z úradnej tabule obce Hôrky dňa: ................................. 
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Príloha č.1 

 

 

           N Á K L A D Y    za rok  xxxx      Spolu  

1a Počet vydaných jedál za rok xxxx – obed   
1b Počet vydaných jedál za rok xxxx - desiata   

1c Počet vydaných jedál za rok xxxx - olovrant   

1. Počet vydaných jedál  za rok xxxx prepočítaný ( 1a+1b/5+1c/5)  

2. Hrubá mzda pracovníkov ŠJ za rok xxxx    

3. Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní                                   

4. Náklady na tovary a služby ( energia, kúrenie, voda, inventár, čistiace prostriedky, 

 pracovné ochranné prostriedky, atď.)                         

5. Bežné transfery ( nemocenské dávky, ...)                                                                                

6. Premietnuté bežné a kapitálové výdavky pripadajúce na rok xxxx ,  

realizuje zriaďovateľ 

7. Spolu ( riadky 2+3+4 +5 + 6) :   

8. Réžia na jedno jedlo (riadok 7 vydeliť riadkom 1) v €:   

9. Finančné náklady na potraviny na jedno jedlo v €:    

10. Cena stravnej jednotky cudzí/dospelý stravník( finančné náklady na potraviny na jedno jedlo + réžia na 

jedno jedlo): 

 

 

 

 

 

 

 


