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o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  

v zariadení školského stravovania 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Návrh tohto VZN č. 4/2022 bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke 

obce obvyklým spôsobom po dobu 15 dní, t.j.: od: 01.12.2022 do 15.12.2022. 

 

Toto VZN č. 4/2022 bolo schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva č. 

36/OZ/15/12/2022 zo dňa 15.12.2022. 

 

Schválené VZN č. 4/2022 bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke 

obce od 16.12.2022 do 31.12.2022. 

 

Nadobúda platnosť dňa: 15.12.2022 

 

Nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2023 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo obce Čierny Brod sa podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm.g) 

Zákona č. 369/1990 Zb . o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 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 vydáva toto: 

 

 

 

 VŠEOBECNE ZÁVÄZÉ NARIADENIE 

 obce Čierny Brod č. 4/2022 

 

 

 o určení výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čierny Brod 

 

 

 

 

Článok 1 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského stravovania 

 

 

1) Obecné zastupiteľstvo obce Čierny Brod (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“) pre školskú 

jedáleň, všetky vekové kategórie stravníkov v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Čierny Brod 

určuje výšku príspevku zákonného zástupcu na stravovanie v školskej jedálni v 3. finančnom 

pásme. Finančné pásma určuje príslušné ministerstvo podľa § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zákonný zástupca čiastočne prispieva na úhradu režijných nákladov na prevádzku zariadenia 

školského stravovania. 

 

2) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,30 Eur 

za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole 

alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.  

 

3) Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a dospelého stravníka: 

 

Materská škola (stravníci od 2 do 6 rokov) - 3. finančné pásmo A 

Desiata = 0,50 € 

Obed = 1,20 € 

Olovrant = 0,40 € 

Denná stravná jednotka (desiata + obed + olovrant) = 2,10 € 

Režijné náklady (za jeden vydaný obed) = 0,20 €  

Finančné náklady za odobratú stravnú jednotku vrátane režijných  nákladov Materská škola 

(stravníci od 2 do 6 rokov):  desiata + obed + olovrant = 2,30 €  

 

Základná škola (stravníci od 6 do 11 rokov) - 3. finančné pásmo A  

Obed = 1,70 € 

Režijné náklady (za jeden vydaný obed) = 0,20 € 

Finančné náklady za odobratú stravnú jednotku (obed) vrátane režijných  nákladov: 1,90 €  

  

 



Základná škola (stravníci od 11 do 15 rokov) - 3. finančné pásmo A 

Obed = 1,90 € 

Režijné náklady (za jeden vydaný obed) = 0,20 €  

Finančné náklady za odobratú stravnú jednotku (obed) vrátane režijných  nákladov: 2,10 €  

 

Zamestnanci škôl a školských zariadení v pracovnom pomere, dospelí stravníci 

(pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci) - 3. finančné pásmo B  

Obed = 2,40 €  

Režijné náklady (za jeden vydaný obed) = 0,20 € 

Finančné náklady za odobratú stravnú jednotku (obed) vrátane režijných  nákladov: 2,60 €   

Zamestnanci zriaďovateľa majú obedy bez režijných nákladov. 

 

Ostatní (cudzí) stravníci  (dôchodcovia) - 3. finančné pásmo B 

1. Dôchodcovia s vyšším príjmom 

Obed = 2,40 € 

Režijné náklady (za jeden vydaný obed) =  0,40 €  

Finančné náklady za odobratú stravnú jednotku (obed) vrátane režijných  nákladov: 2,80 €  

2. Dôchodcovia s nižším príjmom 

Obed = 2,40 € 

Režijné náklady (za jeden vydaný obed) =  0,00 €  

Finančné náklady za odobratú stravnú jednotku (obed) vrátane režijných  nákladov: 2,40 €  

 

4) Úhradu na nákup potravín a čiastočnú úhradu režijných nákladov na prevádzku je nutné 

zrealizovať najneskôr do posledného dňa predchádzajúceho mesiaca, v ktorom sa stravovanie 

poskytuje.  

 

 

Článok 2 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Veci neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom a osobitnými predpismi.  

 

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce 

15.12.2022 uznesením č. 36/OZ/15/12/2022 zo dňa 15.12.2022. 

 

3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 01.01.2023.  

 

4) Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č.4/2022 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je obec Čierny Brod zo 

dňa 2.9.2008 a dodatok č.5/2019. 

 

 

V Čiernom Brode, dňa 16.12.2022 

 

 

 

        

       .................................................................. 

                         RNDr., Ing.  Roland Kubík 
                                                                                                          starosta obce 


