
Návrh 

Dodatok č. 1 
k 

Všeobecne záväznému  nariadeniu  obce Klokočov 
č. 7/2016 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klokočov 

 

VZN č. 7/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klokočov 

sa mení  a dopĺňa: 

§ 4 

Školská jedáleň pri základnej školy 

1) Stravník /dieťa, žiak, dospelá osoba/ stravujúca sa v školskej jedálni uhrádza 

príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni vo výške nákladov na 

nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov, režijných nákladov a v súlade 

s finančnými pásmami vydanými Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 

v 3. finančnom pásme účinným od 01.09.2019 nasledovne: 

 

 

Veková 

kategória 

stravníkov 

Desiata Obed Olovrant  Spolu Režijné 

náklady 

(paušál) 

Dotácia 

na 

stravu 

Úhrada 

stravníka 

Stravník MŠ 

od 2-5 rokov 

0,38 0,90 0,26 1,54 3,00 0,00 1,54 x počet 

stravovacích 

dní + 3 

Stravník MŠ 

od 5 – 6 rokov 

0,38 0,90 0,26 1,54 5,00 1,20 0,34 x počet 

stravovacích 

dní + 5 

Stravník ZŠ 

desiata 

1.-9. roč. 

0,56 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 0,56 x počet 

stravovacích 

dní 

Stravník ZŠ 

1.-4. roč. 

0,00 1,21 0,00 1,21 5,00 1,20 0,01 x počet 

stravovacích 



  

* Pre zamestnancov ZŠ a MŠ je cena obedu bez réžie 1,41 € a s réžiou 2,91 €. Zamestnanec 

prispeje sumou 1,01 €, zvyšnú časť tvoria príspevky zamestnávateľa (min. 55%) a sociálny 

fond. 

 

2) Úhrada zákonného zástupcu dieťaťa materskej školy, ktoré je mladšie , ako posledný 

ročník pred plnením povinnej školskej dochádzky /predškolák/ a žiaka základnej školy 

za poskytnuté stravovanie v školskej jedálni sa znižuje o poskytnutú dotáciu 

k stravovacím návykom o 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa/žiak zúčastní 

výchovno-vzdelávacej činnosti alebo vyučovania a odoberie si stravu. 

 

3) V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť  

dieťa/žiaka zo stravy deň vopred do 14.00 hod. osobne alebo telefonicky (č.tel.: 

041/4353924). 

 
4) Za neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný 

zástupca je povinný za včas neodhlásenú stravu uhradiť príspevok za stravovanie 

v plnej výške. 

 
5) Ak dieťa navštevuje materskú školu len v dopoludňajších hodinách a je mu počas 

výchovno-vzdelávacej činnosti poskytovaná len desiata, neposkytne sa mu dotácia na 

stravu. 

 

dní + 5 

Stravník ZŠ 

5.-9. roč.  

0,00 1,30 0,00 1,30 5,00 1,20 0,10 x počet 

stravovacích 

dní + 5 

Zamestnanci 

ZŠ, MŠ 

0,00 1,41 0,00 1,41 1,50 

/réžia 

denná/ 

0,00 1,01 * x počet 

stravovacích 

dní 

Cudzí stravník 0,00 1,41 0,00 1,41 1,50 0,00 2,91 x  počet 

stravovacích 

dní 



6) Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka, zamestnanci, cudzí stravníci sú povinní uhrádzať 

príspevok najneskôr do 25. dňa v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom 

odoberá stravu, osobne u vedúcej školskej jedálne. 

 
7) Ak dieťa posledného ročníka materskej školy / žiak základnej školy, u ktorého podľa 

posúdenia lekára (špecialistu) zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, 

poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa /žiaka 

vyplatí zriaďovateľ zákonnému zástupcovi dieťaťa / žiaka osobným prevzatím 

u zriaďovateľa. 

 
8) Veľkosť porcie jedla je daný vekovou kategóriou stravníka podľa zákonných 

výživových dávok.  

 

9) Veľkosť porcie dospelej osoby, t. j.: zamestnanca školy a školského zariadenia v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klokočov ako i veľkosť porcie cudzieho stravníka je 

zhodná s normou stravníka vo veku 15 – 19 rokov. Školská jedáleň neposkytuje stravu 

v reštauračných normách.  

 

Záverečné ustanovenia 

1) Na dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému  nariadeniu  obce Klokočov č. 7/2016  

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klokočov sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo 

v Klokočove dňa........................ 

2) Dodatok  č. 1 k Všeobecne záväznému  nariadeniu  obce Klokočov č. 7/2016  o výške 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klokočov nadobúda účinnosť dňom  

1. septembra 2019. 

 

 

       Jana Foldinová 

       starostka obce 

 

 



Návrh dodatku č. 1 zverejnený  na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa: 
14.08.2019 

Počet pripomienok: 

Prerokované na OZ dňa: 

Prerokovaný  dodatok č. 1  vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 

Zvesený  z úradnej tabule obce dňa: 

 

 

 


