
OBEC ZBOROV NAD BYSTRICOU 

DODATOK Č. 02 

k  V Z N  č . 0 2 / 2 0 1 9 Obce Zborov nad Bystricou o výške príspevku na čiastočnú 

úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou Zborov nad Bystricou 

a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základnej školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Obce Zborov nad Bystricou 

Obec Zborov nad Bystricou v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 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 

DODATOK Č. 02  

k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 02/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu 

výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou Zborov nad Bystricou a                        

o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základnej školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Obce Zborov nad Bystricou v znení jeho neskorších dodatkov a doplnkov. 

§ 1 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Týmto dodatkom sa ruší pôvodný a v plnom rozsahu nahrádza  ČLÁNOK 5  Výška 

príspevku v školskej jedálni, ktorý bude v nasledovnom znení: 

§ 1 

Výška príspevku 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výška príspevku na režijné náklady a 

podmienky úhrady v školskej jedálni  

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.  

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: 0,38 €, obed: 0,90 €, olovrant: 0,26 €):  1,54 € na deň 

b) s poldenným pobytom:                                                                                 1,28 € na deň 

2. na žiaka I. stupňa základnej školy:                                              1,21 € / obed 

3. na žiaka II. stupňa základnej školy:                                             1,30 € / obed  

II. Výška príspevku zákonného zástupcu na režijné náklady 

a) na dieťa v materskej škole, uhrádza režijné náklady zákonný zástupca vo výške:                                                                                              

                    0,20 €/na 1 odobratý obed 

b) na žiaka I. a II. stupňa základnej školy uhrádza režijné zákonný zástupca vo výške:                                                                                                          

                   0,35 €/ na 1 odobratý obed 
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4. dospelý stravník – zamestnanec školy 

finančný limit na nákup potravín:            1,41 €  

režijné náklady:              1,50 €  

cena stravného lístka:                                                                                      2,91 € / obed  

Hodnota stravného lístka pre dospelých stravníkov zamestnaných v školách a školských 

zariadeniach je 2,91 €, z čoho 55% - t.j.1,60 € hradí zamestnávateľ a 45% - t.j. 1,31 € hradí 

dospelý stravník. 

5. dospelý stravník – cudzí stravník (iná fyzická osoba) 

finančný limit na nákup potravín 1,41 €  

režijné náklady 1,50 €  

cena stravného lístka:                                                                                      2,91 € /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 príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školskej jedálni 

Obec Zborov nad Bystricou, zriaďovateľ školskej jedálne, môže rozhodnúť o znížení alebo 

odpustení príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov, 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.). To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa 

§ 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR a o deti a žiakov, ktoré majú 

obedy zadarmo.  

2. Žiadosť o zníženia alebo odpustenie mesačného príspevku spolu s dokladmi predkladá 

zákonný zástupca prostredníctvom školy, ktorej je školská jedáleň súčasťou, zriaďovateľovi.  

 

§ 2 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Vyvesené na pripomienkovanie: 24.11.2021 

2. Zvesené z pripomienkovania: 10.12.2021 

3. Na tomto Dodatku č. 02 k VZN č. 02/2019 sa uznieslo OZ v Zborove nad Bystricou                       

dňa 15.12.2021.    

3. Tento Dodatok č. 02 k VZN č. 02/2019 na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo 

v Zborove nad Bystricou dňa  15.12. 2021, bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 16.12.2021. 

4. Tento Dodatok č. 02 k VZN č. 02/2019 na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo 

v Zborove nad Bystricou dňa 15.12. 2021, bolo zvesené z úradnej tabule dňa 31.12.2021. 

5. Tento Dodatok č. 02 k VZN č. 02/2019 na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo 

v Zborove nad Bystricou dňa 15.12. 2021  nadobúda účinnosť dňom 01.01. 2022.  

 

Zborov nad Bystricou 15.12.2021 

 PaedDr. Juraj Hlavatý 

 starosta obce 


