
 

Obecné zastupiteľstvo v Lade 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 z. n. p. (ďalej aj 

ako iba zákon), vydáva tento návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Lada č. 3/2023 o výške 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienkach úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Lada. 

 

 

N Á V R H 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE LADA č. 3/2023 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienkach úhrady v školskej jedálni 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lada 

 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

Týmto všeobecne záväzným nariadením obce Lada  sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu 

dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom 

je obec Lada. 

 

Čl. 2 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského stravovania 

 

1) Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec Lada, poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú 

úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca (ďalej aj ako ZZ) vo výške nákladov na nákup 

potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. 

 

2) Finančné pásma určujú náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín. Sú 

stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

 

 

3) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa (materskej školy, ďalej len MŠ) vo výške 

nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané 

výživové dávky za každý stravovací deň nasledovne: 

 

 



Veková skupina 

stravníkov 

Náklady na nákup potravín 

na jedno jedlo-2. finančné 

pásmo 

Spolu 

náklady 

na 

nákup 

potravín 

Dotácia na 

podporu 

dieťaťa k 

stravovacím 

návykom 

Platba ZZ za 

jeden deň  

Desiata Obed Olovrant 

stravník MŠ (2-6 rokov) 
0,45 1,10 0,35 1,90 - 1,90 € 

stravník MŠ (predškolák) 
0,45 1,10 0,35 1,90 1,40 € 0,50 € 

stravníci MŠ (dospelí)   2,20   2,20 - 2,20 € 

 

 

Čl. 3 

Podmienky úhrady v školskej jedálni 

 

1) Náklady na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca 

a) dieťaťa materskej školy, ktoré je mladšie, ako posledný ročník pred plnením povinnej 

školskej dochádzky, 

b) dieťaťa materskej školy za odobratú stravu v danom stravovacom dni (prvý deň 

neprítomnosti dieťaťa v MŠ), 

c) za neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca neodhlásil dieťa  

najneskôr do 14:00 h predchádzajúceho pracovného dňa z poskytovania stravy v školskej 

jedálni v danom stravovacom dni. 

2) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť finančný príspevok na stravovanie bankovým 

prevodom na účet školskej jedálne raz mesačne najneskôr do 13. dňa príslušného 

kalendárneho mesiaca. 

3) Rozdiel medzi dotáciou na stravu a nákladom na nákup potravín školská jedáleň použije 

účelovo na nákup potravín pre stravníkov ŠJ alebo na úhradu režijných nákladov s cieľom 

skvalitnenia kultúry stravovania v zariadení školského stravovania. 

4) Včas nahlásená neúčasť na stravovaní sa zohľadní v nasledujúcom mesiaci. 

 

Čl. 4 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Návrh VZN obce Lada č. 3/2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

a podmienkach úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lada bol 

zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce od 07.03.2023 do ...................... . 

2. VZN obce Lada č. 3/2023 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Lade dňa 

....................., uznesením č. ........................ .  

3. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Lada č. 2/2019 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady 



v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lada a VZN obce Lada č. 4/2022, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Lada č. 2/2019. 

4. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01.05.2023. 

 

V Lade, dňa 07.03.2023  

                                           
                    Ing. Milan Hudák 

                                            starosta obce 


