
Dodatok č. 1 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 zo dňa 13.02.2019  

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Cerová 

 

podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods.(4) písm. g) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, § 6 ods. 24 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, § 28 ods. 5, § 

49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obecné 

zastupiteľstvo v Cerovej schvaľuje tento dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu Obce Cerová. 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 zo dňa 13.02.2019  o určení výšky príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Cerová sa 

mení a dopĺňa nasledovne: 

Článok 4 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach 

1) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom, alebo žiakom, zamestnancom škôl a školských 

zariadení a iným fyzickým osobám (§140  zák. č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov )  za 

čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 

stravníkov v súlade s odporúčanými uvedenými finančnými pásmami (odporúčané výživové dávky ) 

s 2 finančným pásmom určeným MŠVVaŠ SR. Zákonný zástupca prispieva na úhradu  režijných 

nákladov .  

 

2.) Stravovanie detí a žiakov : 

 

2.1.) Výšku mesačného príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné 

náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni , určuje zriaďovateľ  nasledovne : 

 - Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka v materskej škole a základnej škole prispieva na úhradu 

časti režijných nákladov vo výške 5, 00 Euro/mesiac. 

 

 2.3) Výška príspevku na stravovanie v školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou 

v Cerovej v čase ich účasti na vyučovacom procese v škole alebo v školskom zariadení sa určuje na 

základe Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov s účinnosťou od 01. 09. 2019 v 2. pásme nasledovne: 

 

 

veková 

kategória 

stravníkov 

Stravné 

2. finančné 

pásmo  * 

Výška 

dotácie 

na jedlo  

v Euro 

Výška úhrady za 

potraviny  od 

01.09.2019 

Úhrada 

časti 

režijných 

nákladov 

za 

stravník

a od 

01.09.201

9 

Celková výška 

úhrady za 

stravníka  na 

nákup potravín 

podľa vekových 

kategórií 

stravníkov 

v nadväznosti na 

odporúčané 

výživové dávky 

/ deň  od  

01.09.2019  

Materská škola 

( stravníci od 2 – 

Desiata ..... 0,36 € 

Obed..........0,85 € 

 

 

Desiata ..... 0,36€ 

Obed...........0,85€ 

 

5,0 €/ 

Desiata ....... 0,36€ 

Obed.............0,85€ 



5 rokov)  Olovrant.....0,24.€ 

Spolu/deň...1,45€ 

 

bez 

dotácie  

Olovrant......0,24€ 

Spolu/deň...1,45€ 

mesiac Olovrant........0,24€ 

 

 

Spolu/deň....1,45€ 

Materská škola 

( stravníci od 2 – 

5 rokov) , ak sú 

deti v HN , alebo 

ich rodičia 

nedosahujú 

príjem vo výške 

život. minima 

Desiata ..... 0,36€ 

Obed...........0,85€ 

Olovrant......0,24€ 

 

 

 

Spolu/deň...1,45€ 

 

 

 

1,20 

Desiata ...... 0,36€ 

Obed............0,85€ 

Olovrant.......0,24

€ 

 

 

 

Spolu/deň..1,45€ 

 

 

 

5,0 €/ 

mesiac  

 

Desiata ...... 0,36 € 

Obed.............0,85€ 

Olovrant........0,24€ 

 

Dotácia .....-.1,20 € 

 

Spolu/deň....0,25€ 

Materská škola – 

predškoláci – deti 

rok pred plnením 

povinnej školskej 

dochádzky 

Desiata ..... 0,36€ 

Obed...........0,85€ 

Olovrant......0,24€ 

 

 

 

Spolu/deň...1,45€ 

 

 

 

1,20 

Desiata ...... 0,36€ 

Obed............0,85€ 

Olovrant.......0,24

€ 

 

 

 

Spolu/deň..1,45€ 

5,0 €/ 

mesiac 

Desiata ...... 0,36 € 

Obed.............0,85€ 

Olovrant........0,24€ 

Dotácia .....-.1,20 € 

 

 

Spolu/deň....0,25€ 

      

Základná škola- 

I. Stupeň 

(od 6-11 rokov)  

 

 

Obed...........1,15€ 

 

 

 

Spolu/deň...1,15€ 

 

 

 

1,20 

 

Obed............1,15€ 

 

 

 

Spolu/deň..1,15€ 

 

5,0 €/ 

Mesiac 

 

Obed.............1,15€ 

Dotácia .....-.1,20 € 

 

Spolu/deň....0,00€ 

 

0,05  Euro z dotácie 

použité na režijné 

náklady 

      

Základná škola- 

II. Stupeň 

(od 11-15 rokov)  

žiaci , ktorý 

poberajú len 

obed 

 

Obed...........1,23€ 

 

 

 

Spolu/deň...1,23€ 

 

 

 

1,20 

 

Obed............1,23€ 

 

 

 

Spolu/deň..1,23€ 

 

5,0 €/ 

mesiac 

 

Obed.............1,23€ 

 

Dotácia .....-.1,20 € 

 

Spolu/deň....0,03€ 

Stravníci od 15-

18 rokov , 

dospelí stravníci 

– zamestnanci 

a ost. fyzic. 

Osoby 

 

Obed...........1,33€ 

 

 

 

Spolu/deň...1,33€ 

 

 

 

bez 

dotácie  

 

Obed............1,33€ 

 

 

 

Spolu/deň..1,33€ 

 

 

5,0 €/ 

mesiac 

 

 

Obed.............1,33€ 

 

 

 

Spolu/deň....1,33€ 

 

2.4) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, zamestnanci a ostatné fyzické osoby sú povinné uhradiť 

finančný príspevok na účet školskej  jedálne a  to mesiac vopred najneskôr do 15. dňa kalendárneho 

mesiaca. V prípade, že bude zriaďovateľovi poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR  SR v znení 

neskorších predpisov, zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza finančný príspevok na 

stravovanie určený týmto dodatkom podľa vekovej kategórie stravníkov určený v čl. 4 odst. 2.3) 

tohto nariadenia. 

 

3)  Stravovanie dospelých – zamestnanci školy a školských zariadení a iné fyzické osoby 

 

3.3)  Zamestnanci a ostatné fyzické osoby /stravníci prispievajú na úhradu režijných nákladov vo 

výške 5,00 Euro/mesiac.  



 

 

Článok 5 

Zrušovacie a záverečné ustanovenia 

1.  K všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2019 zo dňa 13.02.2019  o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce Cerová  bude vydaný vnútorný predpis, ktorý bude upravovať odhlasovanie stravníkov. 

2.  Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2019 zo dňa 13.02.2019  o určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Cerová schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Cerová dňa 14.08.2019 

uznesením č. 24/2019, nadobúda účinnosť dňa 1. septembra 2019. 

 

 

 

 

 

 

   

Ing. Ján Čerešník 

starosta obce 

 

 

 

 

Zverejnenie návrhu dodatku č. 1 k VZN 2/2019 na úradnej tabuli obce a webovom sídle dňa: 

30.07.2019 

Zverejnenie schváleného dodatku dodatku č. 1 k VZN 2/2019 na úradnej tabuli obce a webovom 

sídle dňa: 16.08.2019 

 

 

  

 

 

 

 

 


