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Obec Lužianky v súlade s ustanovením  § 6 zák.  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a  § 140 zák. č.  245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní ( školský zákon)   v  y  d  á  v  a   pre územie obce  L U Ž I A N K Y  toto  

 

 

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E 

 

č. 1/2019 
 

O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  

a podmienky úhrady v Školskej jedálni Lužianky  

 

 

 

     S účinnosťou od 1. 9. 2019 Ministerstvo školstva  SR určilo nové finančné pásma pre 

školské stravovanie. 

 

1/  Školská  jedáleň poskytuje  deťom  a žiakom  stravovanie za  čiastočnú  úhradu  

nákladov,  ktoré  uhrádza   zákonný  zástupca dieťaťa  alebo  žiaka. 

 

2/ Podľa ods. 8 a 9 § 140 a ods. 4 a 5 § 141 zákona 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  -  3.  pásmo  -  ako určil zriaďovateľ. 

 

3/ V zmysle  metodiky ministerstva  školstva podľa § 140 ods.11 školského  zákona 

obecné  zastupiteľstvo určuje  výšku  príspevku pre jednotlivé  vekové  kategórie: 

 

 

Kategória Desiata  Obed  Olovrant Spolu Doplatok 

zák.zást. 

s dotáciou na 

potraviny 

Deti od 2-do 

6 rokov 
0,38 0,90 0,26 1,54 0,34 

Žiaci od 6-

do 11 rokov  
0,00 1,21 0,00 1,21 0,01 

Žiaci  od 11-

do 15 rokov 
0,00 1,30 0,00 1,30 0,10 

 

Jednorazový príspevok na stravovanie  vo výške  30,- EUR sa uhrádza vopred pred 

nástupom dieťaťa na stravovanie ( t. j. pred začiatkom školského roka vopred, 

najneskôr do  25. dňa v mesiaci august) a bude zúčtovaný po ukončení školského roka.  



 

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 

14,00 hod. v predchádzajúci pracovný deň. Nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný 

stravovací deň (v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské 

stravovanie).  

 

V prípade, že dieťa nie je v škole, a  zákonný zástupca dieťaťa/žiaka neodhlási 

dieťa/žiaka   zo stravovania,  nemá nárok na dotáciu, v takomto prípade platí plnú výšku 

stravného bez dotácie. V prípade choroby dieťaťa je možné v prvý deň neodhlásenú 

stravu odobrať do obedára od 11.30 do 12.00 hod, ale stravník uhrádza plnú výšku 

príspevku na stravovanie za jedlo. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole je 

potrebné  včas odhlásiť. 

Dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € iba v prípade, ak sa 

zúčastní vyučovania v materskej škole a základnej škole a odobralo stravu. 

 

Z jednorazového príspevku na stravovanie ( 30,- € ) bude zúčtovaný  aj doplatok  za 

stravu nad výšku dotácie 1,20 € podľa vekových kategórií.  

 

Po vyčerpaní príspevku v priebehu školského roka, vedúca školskej jedálne vyzve 

zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na úhradu nového príspevku.   

  

Za neodobranú,  alebo  včas neodhlásenú stravu sa  finančná ani vecná náhrada 

neposkytuje.    

 

4/ Pre dospelých  stravníkov ( pedagogických a nepedagogických  pracovníkov školy  

a školských zariadení)   a cudzích stravníkov   vyrába  školská  jedáleň jedlá podľa  

vekovej  kategórie od 15 -do 19 rokov. 

 

Dospelí a cudzí stravníci budú uhrádzať spolu za jeden obed  2, 74 EUR,  ( z toho za 

potraviny čiastku  1,41 €  a režijné  náklady vo výške   1,33 €).   

 

 

5/ Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo 

v Lužiankach dňa  ........ 2019. 

 

6/  Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje VZN č. 3/2008 

a dodatky č. 1/2011 a dodatok č. 2/2012.       

 

7/ Toto  všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 9. 2019. 

 

 

V Lužiankach, dňa 11.6. 2019  

 

 

 

                                                                                                       Jozef   B o j d a   

                                                                                                          starosta obce  

 

 

 


