
 

 

 
 

OBEC BOHDANOVCE 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci  Bohdanovce dňa 25.02.2020 

VZN schválené dňa: 15. 04. 2020 

VZN nadobúda účinnosť dňa: 05. 05. 2020 

  

pri výkone samosprávy podľa čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 

1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 140 ods. 9 a ods. 

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

zákonov (ďalej len zákon), a podľa § 6 zákona NR SR 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 y d á v a  

pre katastrálne územie obce Bohdanovce 

t o t o   

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BOHDANOVCE 

č .  1/2020 

 

o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ,  

ktorej zriaďovateľom je Obec Bohdanovce 

 

za účelom určenia náležitosti príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je 

obec, počnúc 05. 05. 2020, vychádzajúc zo zámerov reformy školstva, z požiadaviek fiškálnej 

decentralizácie, posilnenia postavenia územnej samosprávy z hľadiska jej zodpovednosti pri správe vlastných 

príjmov a pri poskytovaní služieb občanom, ktoré Obecné zastupiteľstvo Obce Bohdanovce schválilo na 

svojom riadnom rokovaní dňa 15. 04. 2020 v zmysle § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, uznesením č. 90/2020. 

 

PRVÁ ČASŤ 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

§ 1 

Školská jedáleň 

 

1) Školská jedáleň je zriadená na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich 

pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre 

stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské 

stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva a s možnosťou využitia 

receptúr charakteristických pre príslušnú územnú oblasť, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov 

a finančných podmienok na nákup potravín, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka. 

 

2) Obec Bohdanovce je zriaďovateľom Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Bohdanovce, Bohdanovce 209, 044 16 

Bohdanovce. 

 

 

 

 

 



 

 

§ 2 

Predmet úpravy 

 

 Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) určuje s účinnosťou od 05. 05. 2020 výšku 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni (ďalej len príspevok), ktorej 

zriaďovateľom je Obec  Bohdanovce.  

 

DRUHÁ ČASŤ 

URČENIE NÁLEŽITOSTI PRÍSPEVKU 

 

§ 3 

Výška príspevku 

 

1) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 

zriadenej obcou vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa 

finančných pásiem, vrátane úhrady režijných nákladov na prípravu a výdaj jedál a nápojov pre stravníkov. 

 

2) Iný stravník (zamestnanec školy a školského zariadenia, iná fyzická osoba) uhrádza príspevok na 

čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni zriadenej obcou vo výške nákladov na nákup potravín 

v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa finančných pásiem, vrátane úhrady režijných 

nákladov na prípravu a výdaj jedál a nápojov pre stravníkov. 

 

3) Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov a sú stanovené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky v troch pásmach. 

 

4) Výška príspevku v školskej jedálni na jedného stravníka podľa vekových kategórií je nasledovná: 

 
Materská škola (denné) – stravníci od 2 do 6 rokov                                                 

1. finančné pásmo- náklady na nákup 

potravín 

režijné 

náklady 

úhrada Dotácia 

MŠ SR 

Rodič 

doplatok 
Poznámka 

desiata obed olovrant spolu (€) spolu (€) spolu (€)    

0,34 0,80 0,23 1,37 * 1,37 - 1,37  

0,34 0,80 0,23 1,37 * 1,37 1,20 0,17 predškoláci 

 

Základná škola (1. – 4. ročník) – stravníci od 6 do 11 rokov                                                 

1. finančné pásmo- náklady na nákup 

potravín 

režijné 

náklady 

úhrada Dotácia 

MŠ SR 

Rodič 

doplatok 
Poznámka 

desiata  obed  olovrant  spolu (€) spolu (€) spolu (€)    

0,00 1,08 0,00 1,08 * 1,08 1,20 -  

 

Základná škola (5. – 9. ročník) – stravníci od 11 do 15 rokov                                            

1. finančné pásmo- náklady na nákup 

potravín 

režijné 

náklady 

úhrada Dotácia 

MŠ SR 

Rodič 

doplatok 
Poznámka 

desiata obed olovrant  spolu (€) spolu (€) spolu (€)    

0,00    1,16 0,00 1,16 * 1,16 1,20 -  

 

Iní stravníci (zamestnanci školy a školských zariadení, iné fyzické osoby) – dospelí stravníci   

1.finančné pásmo - náklady na nákup 

potravín 

režijné 

náklady 

úhrada Dotácia 

MŠ SR 

Iní 

stravníci 
Poznámka 

desiata obed olovrant spolu (€) spolu (€) spolu (€)    

0,00 1,26 0,00 1,26 1,53 2,79 - 2,79  

 

*/Zákonný zástupca uhrádza príspevok na režijné náklady zariadenia školského stravovania vo výške 

   2,00 € mesačne. 

   Príspevok sa uhrádza nasledovne: 

   - za september – december ............ do 30. septembra v sume 8,00 € 

   - za január – jún ............................do 31. januára v sume 12,00 € 

 

 

 



 

 

a) Finančné pásmo je zhodné pre všetky vekové  kategórie stravníkov v príslušnom zariadení školského 

stravovania okrem zariadení školského stravovania pri spojených materských a základných školách môže 

byť finančné pásmo pre stravníkov detí materských škôl o 1 stupeň vyššie ako pre stravníkov žiakov 

základnej školy s oddeleným vedením dokumentácie stravného listu. 

b) Podľa ods.8 a 9 § 140 a ods. 4 a 5 § 141 zákona č.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 a na úhradu režijných nákladov, ak tak určí zriaďovateľ. 

c) Dospelým stravníkom sa aplikuje úhrada za stravovanie podľa jednotne zvoleného finančného pásma pre 

príslušné  školské stravovanie vo výške celkových  nákladov 2,79 €. 

d) Zákonný zástupca uhrádza príspevok na režijné náklady zariadenia školského stravovania vo výške 2,00 € 

mesačne. Príspevok sa uhrádza nasledovne: 

- za september – december ... do 30. septembra v sume 8,00 € 

- za január – jún .....................do 31. januára v sume 12,00 € 

 

§ 4 

Podmienky platenia príspevku 

 

1) Príspevok podľa § 3 za mesiac september sa uhrádza najneskôr do 5. dňa príslušného kalendárneho 

mesiaca, za ktorý sa príspevok uhrádza. Príspevok podľa § 3 za ďalšie mesiace školského roka sa uhrádza 

vopred do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý 

sa príspevok uhrádza. 

 

2) Uhrádzanie príspevku za stravu a režijné náklady sa realizuje výlučne iba bezhotovostne: 

 

a) formou bankového prevodu na účet Prima banka a. s.:  

IBAN: SK88 5600 0000 0005 1109 8003 – stravné 

IBAN: SK39 5600 0000 005 1109 5005 – režijné náklady 

 

b) poštovou poukážkou 

 

3) Spôsob vyúčtovania upraví riaditeľ ZŠ s MŠ Bohdanovce, ktorej je školská jedáleň súčasťou, interným 

predpisom. Interný predpis musí byť riadne zverejnený na verejne prístupnom mieste v rámci budovy 

školskej jedálne. 

 

TRETIA ČASŤ 

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

§ 5 

Záverečné ustanovenia 

 

Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 

zariadení v znení neskorších predpisov a na vykonávacie predpisy vydané na ich základe. 

 

§ 6  

Zrušovacie ustanovenia 

 

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN Obce Bohdanovce č. 1/2020 o príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je Obec Bohdanovce sa ruší VZN Obce Bohdanovce 

č. 6/2019 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je Obec 

Bohdanovce. 

 

 

 

 

 

 



 

 

§ 7 

Účinnosť 

 

1) VZN Obce Bohdanovce č. 1/2020 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej 

zriaďovateľom je Obec Bohdanovce, bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Obce Bohdanovce dňa 

15. 04. 2020, uznesením č. 90/2020. 

 

2) Návrh VZN Obce Bohdanovce č. 1/2020 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, 

ktorej zriaďovateľom je Obec Bohdanovce bol zverejnený jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci dňa 

25. 02. 2020. 

 

3) Vyhlásenie VZN Obce Bohdanovce č. 1/2020 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, 

ktorej zriaďovateľom je Obec Bohdanovce sa vykoná jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci 

od 20. 04. 2020 do 04. 05. 2020 

 

4) VZN Obce Bohdanovce č. 1/2020 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorej 

zriaďovateľom je Obec Bohdanovce nadobúda účinnosť dňom 05. 05. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v.r. 

 

Marta Gamrátová  

starostka obce Bohdanovce 


