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Návrh 

VZN č.: .........................../2023 

 

o určení výšky príspevku na činnosť zariadenia 

školského stravovania na území obce Holumnica 
 

 Obecné zastupiteľstvo obce Holumnica vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 12 

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, v zmysle § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 140 ods. 9 

zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 

 

Čl.  1 

 Predmet úpravy 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku mesačného príspevku, ktorý je povinný uhrádzať:  

a) rodič alebo iná fyzická osoba než rodič, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do 

pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný zástupca“) na jedno dieťa 

alebo jedného žiaka na čiastočnú úradu nákladov v školskej jedálni 

b) iná fyzická osoba – stravník na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 

Ďalej toto všeobecne záväzné nariadenie určuje finančné pásmo na nákup potravín na jedno jedlo 

podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 01.01.2023 

 

Čl. 2 

Výška príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 
 

1) Zariadenie školského stravovania v pôsobnosti zriaďovateľa je Školská jedáleň pri 

Základnej škole s materskou školou, Holumnica č. 121 

2) Stravníkom v Školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci školy a školských 

zariadení. Obec Holumnica ako zriaďovateľ súhlasí so stravovaním iných fyzických osôb v školskej 

jedálni za predchádzajúceho súhlasu príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 

3) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni uhrádza zákonný zástupca vo 

výške nákladov na nákup potravín (1. finančné pásmo – viď. príloha) podľa vekových kategórií 



stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a rozpätia finančných pásiem zverejnené 

Ministerstvom školstva SR na internetovej stránke: 

a) materská škola: stravníci od 2 – 6 rokov:  desiata  0,40 €  

b) materská škola: stravníci od 2 – 6 rokov:  obed       1,00 € 

c) materská škola: stravníci od 2 – 6 rokov:  olovrant  0,30 € 

d) základná škola: stravníci od 6 – 11 rokov:  obed   1,30 € 

e) základná škola: stravníci od 11 – 15 rokov:  obed   1,50 €.  

4) Pre dospelých stravníkov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni sa určuje suma príspevku na 

nákup potravín vo výške 1,70 EUR na jeden obed.  

5) Režijné náklady pre dospelých sú vo výške 2,10 € na jeden obed. 

7) Rodič – zákonný zástupca dieťaťa/žiaka sa bude podieľať na režijných nákladoch na 

hlavné jedlo sumou 3,- € (slovom tri eurá) za mesiac. Uvedený poplatok je rodič povinný zaplatiť 

za daný mesiac v prípade odobratia čo len jedného obeda.  

8) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni zákonný zástupca/dospelý 

stravník uhrádza v hotovosti priamo do pokladne školy do 10. dňa v príslušnom kalendárnom 

mesiaci.  

  

Čl. 3 

ZZáávveerreeččnnéé  uussttaannoovveenniiaa  

(1) Na ustanovenie súvisiace s určením výšky o určení výšky príspevku na činnosť školy 

a školského zariadenia so sídlom na území obce Holumnica, neupravené týmto VZN sa vzťahujú 

príslušné právne predpisy. 

(2) Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce Holumnica dňa 

................. 2023, uznesením č. ............/2023. 

(3) Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ................................. .  

(4) Týmto VZN sa ruší Čl. 2  vo VZN č.1/2022 schválené OZ v Holumnici dňa 07.07.2022 uznesením č. 

224/2022, ostatné ustanovenia VZN č. 1/2022 ostávajú bezo zmeny naďalej v platnosti. 

(5) Toto nariadenie bolo schválené  Obecným zastupiteľstvom v Holumnici dňa ..........................     

    uznesením č. .......................... . 

 

 

                                                                                                             Bc. Jana Tureková 

                                                                                                                 starostka obce 

 

 

 



Dôvodová  správa  

k návrhu všeobecne záväzného nariadenia  

obce HOLUMNICA 

číslo .............../2023 

Príloha  (Finančné pásma od 01.01.2023) 

 

 


