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OBEC PLAVEČ 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. 2/2019 

 

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie obce Plaveč č. 43/2011 o určení výšky 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školy 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč 

 

 

 Obecné zastupiteľstvo obce Plaveč vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 

1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych 

predpisov, § 6 ods. 2 zákona č. 569/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v 

zmysle § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon), v nadväznosti na zákon č/.  Z. z o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v y d á v a  

toto všeobecne záväzné nariadenie: 

 

§  1 

Predmet úpravy 

 

A. §4 všeobecne záväzného nariadenia č. 42/2011 zo dňa 5. 8. 2011 o určení výšky 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školy 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč znie nasledovne: 

 

1. Obec Plaveč v zmysle finančných pásiem MŠ SR určuje výšku príspevku, ktorý uhrádza 

zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa 



vekových kategórii stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Obec 

Plaveč stanovuje 1. finančné pásmo na nákup potravín podľa vekových kategórií 

nasledovne:  

 

 

2. Výška mesačného príspevku na režijné náklady a spôsob jeho úhrady v školskej 

jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč, ktorým prispeje zákonný zástupca 

dieťaťa alebo žiaka sumou 

a) V materskej škole (deti 3 – 5 r.) 0€ 

b) V materskej škole (deti rok pred plnením školskej dochádzky) a žiaci 1. a 2. stupňa 

základnej školy sumou 2€ na mesiac, dospelí stravníci sumou 1,74€ na obed 

a dôchodcovia sumou 0,54€ na obed. 

 

3. Finančný rozdiel z poskytnutej dotácie bude určený na režijné náklady zariadenia 

školského stravovania a na doplnkové stravovanie školských a voľnočasových aktivít.  

 

4. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 

1,20€ za každý deň v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno – vzdelávacej činnosti 

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

 

5. Plne stanovenú cenu úhrady za stravu (bez priznania dotácie 1,20€) uhrádza zákonný 

zástupca dieťaťa alebo žiaka ak: 

- neodobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo 

výchovno – vzdelávacej činnosti v materskej škole, alebo vyučovania v základnej 

škole a zákonný zástupca neodhlásil dieťa alebo žiaka z poskytovania stravy 

najneskôr do 14:00 hod. predchádzajúceho dňa, kedy ma byť strava vydaná.  

 

- neodobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa zúčastnilo 

výchovno – vzdelávacej činnosti v materskej škole, alebo vyučovania v základnej 

škole a zákonný zástupca neodhlásil dieťa alebo žiaka z poskytovania stravy 

najneskôr do 14:00 hod. predchádzajúceho dňa, kedy ma byť strava vydaná.  

Zariadenie Desiata Obed Olovrant Spolu 
Príspevok 
na réžiu 

Dotácia 
(štát) 

Doplatok 
rodiča 

Materská škola 
(deti 3 – 5 r.) 

0,34€ 0,80€ 0,23€ 1,37€ 0,00€ 0€ 1,37€ 

Materská škola 
(Deti rok pred plnením 
školskej dochádzky) 

0,34€ 0,80€ 0,23€ 1,37€ 2€/mesiac 1,20€ 0,17€ 

Základná škola 
1. Stupeň 

--- 1,08€ --- 1,08€ 2€/mesiac 1,20€ 0€ 

Základná škola 
2. Stupeň 

--- 1,16€ --- 1,16€ 2€/mesiac 1,20€ 0€ 

Dospelí stravníci --- 1,26€ --- 1,26€ 1,74€/jedlo 0€ 3,00€ 

Dôchodcovia --- 1,26€ --- 1,26€ 1,24€/jedlo 0€ 2,50€ 



 

6. Ak zariadenie školského stravovania nezabezpečuje diétne stravovanie a zákonný 

zástupca dieťaťa predloží doklad od lekára – špecialistu, že zdravotný stav dieťaťa 

vyžaduje osobitné stravovanie, zriaďovateľ vyplatí poskytnutú dotáciu zákonnému 

zástupcovi dieťaťa.  

 

7. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný uhradiť poplatok vo výške 20€, a to 

do 20-tich dní od začiatku školského roka ako zálohovú platbu za obedy, na ktoré sa 

neuplatní dotácia podľa bodu 5. Minimálny limit zálohy nesmie klesnúť pod 1,20€. Ak 

sa tak stane, zariadenie ktoré poskytuje stravu vyzve zákonného zástupcu dieťaťa, 

alebo žiaka o úhradu ďalšej zálohovej platby. V prípade, že záloha nebude uhradená 

dieťa, alebo žiak bude vylúčený zo stravovania. Nevyčerpaná záloha bude vrátená 

zákonnému zástupcovi na konci príslušného školského roka.  

 

8. Ak si chce dieťa alebo žiak uplatniť dotáciu na bezplatné stravovanie (obed) vo výške 

1,20€ je povinný sa prihlásiť na začiatku príslušného školského roka u poskytovateľa 

stravy na odber stravy. Následne si prevezme zápisný lístok, ktorý musí byť podpísaný 

zákonným zástupcom dieťaťa, alebo žiaka na ktorom budú uvedené všetky 

podmienky stravovania.  

 

 

B) Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 42/2011 zo dňa 5. 8. 2011 

ostávajú nezmenené.  

 

§  2 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 28. 6. 2019 

uznesením č. 45/2019. 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť 1. 8. 2019.  

 

 

 

Mgr. Peter Šlosár, v. r. 
   starosta obce 

 

 

 Dátum  Podpis 

Vyvesené na úradnej tabuli 12. 6. 2019 podpísané 

Zvesené z úradnej tabule 27. 6. 2019 podpísané 

 


