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Návrh VZN č. 2/2021 - Dodatok č.1 k VZN č. 2/2020 o škole a školských zariadeniach v obci 
Kozárovce, vyvesený na úradnej tabuli v obci Kozárovce, dňa: 14.06.2021 
VZN č. 2/2021 - Dodatok č.1 k VZN č. 2/2020 o škole a školských zariadeniach v obci 
Kozárovce vyvesený na úradnej tabuli v obci Kozárovce, dňa: 01.07.2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Kozárovce sa na tomto VZN č.2/2021 - Dodatok č.1 k VZN č. 
2/2020 o škole a školských zariadeniach v obci Kozárovce uznieslo dňa: 29.06.2021 , 
Uznesením č. 11/X 
 

 
Obec Kozárovce na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a doplnkov a podľa ustanovenia zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva pre územie obce Kozárovce 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  

č. 2/2021 

 

 DODATOK č.1  

K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU 

č. 2/2020 

o škole a školských zariadeniach v obci Kozárovce 
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Týmto VZN č. 2/2021 - Dodatok č.1 sa upravuje a dopĺňa VZN č. 2/2020 o škole a školských 
zariadeniach v obci Kozárovce v Článku 6 nasledovne:  

 
 

Článok 6 
Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a podmienky tejto úhrady 

 
1.  Príspevok na stravovanie je určený na úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo   

podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a platné 
finančné pásma zverejnené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 
kategórií stravníkov. 

2.  Príspevok na režijné náklady je určený na bežné výdavky školskej jedálne a výdajnej školskej 
jedálne. 

3.  Výšku príspevku na režijné náklady na jedno hlavné jedlo pre zamestnancov škôl a školských 
zariadení a iné fyzické osoby určí riaditeľ školy prepočtom skutočných nákladov na mzdy a 
prevádzku školskej jedálne, resp. výdajnej školskej jedálne za predchádzajúci kalendárny rok. 

4.  Zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na úhradu režijných 
nákladov, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej 
núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, okrem detí a žiakov, na ktoré sa poskytuje 
dotácia podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 

5.  Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa materskej školy a žiaka základnej školy na čiastočnú 
úhradu nákladov v školskej jedálni sa zníži o výšku poskytnutej dotácie na podporu výchovy 
k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného právneho predpisu v prípade, ak  žije v 
domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo 
výške životného minima za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej 
činnosti v materskej škole. 

6.  Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný uhradiť rozdiel medzi poskytnutou dotáciou 
na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného právneho predpisu a 
výškou nákladov na nákup potravín a režijných nákladov. 

7.  Dieťa alebo žiak, ktorého zákonní zástupcovia sú v hmotnej núdzi, poberateľmi dôchodku, 
poberateľmi peňažného príspevku na opatrovanie, alebo sú evidovaní uchádzači 
o zamestnanie na úrade práce má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,30 € 
(dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom žiaka podľa osobitného právneho 
predpisu) iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej alebo 
základnej škole.  

8.  V prípade, že zákonný zástupca neodhlásil zo stravy dieťa alebo žiaka, na ktorých sa vzťahujú 
ustanovenia osobitného právneho predpisu v termíne stanovenom vnútorným poriadkom 
školy, je povinný uhradiť plnú výšku príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín a 
príspevku na režijné náklady. Z dôvodu dodržiavania záväzných platných prepisov pre školské 
stravovanie nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný deň. Za neodobratú alebo včas 
neodhlásenú stravu sa finančná a vecná náhrada neposkytuje. 

9.  Ak dieťa materskej školy alebo žiak základnej školy, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho 
lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie a neodoberie stravu z dôvodu, že 
zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím 
návykom dieťaťa podľa osobitného právneho predpisu vyplatí zriaďovateľ prostredníctvom 
školy zákonnému zástupcovi dieťaťa alebo žiaka. Termín, spôsob platby a ďalšie podmienky 
určí riaditeľ školy vo vnútornom predpise, ktorý zverejní na webovom sídle školy a verejne 
prístupnom mieste v rámci budovy školy. 
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10.  Príspevok na úhradu nákladov na nákup potravín a príspevok na režijné náklady sa uhrádza 
vopred. Iba zákonný zástupca, ktorý je definovaný v bode č.7 je povinný zaplatiť finančnú 
zábezpeku vo výške 20,00 €, ktorá bude použitá na nákup potravín pre prípad, že zákonný 
zástupca včas neodhlási žiaka zo stravy v súlade s prevádzkovým poriadkom školy a na 
vyrovnanie finančného rozdielu vrátenej odčerpanej dotácie na podporu výchovy k 
stravovacím návykom dieťaťa.  

11.  V prípade odhlásenia dieťaťa zo stravy v školskej jedálni, bude vyplatený zákonnému 
zástupcovi len príspevok na nákup potravín, príspevok na režijné náklady bude nevratný pri 
prihlásení minimálne jeden krát v mesiaci na odber stravy a použitý výhradne pre účel 
školskej jedálne. 

12.  Ak zákonný zástupca dieťaťa nezaplatí finančnú zábezpeku do dňa prihlásenia dieťaťa na 
stravu, dieťa bude automaticky vylúčené zo stravy a znovu prihlásené po jej úhrade. Po 
vyčerpaní ½ finančnej zábezpeky je možné opätovne zábezpeku žiadať. 

13.  Termín a spôsob platby určí riaditeľ základnej školy s materskou školou vo vnútornom 
predpise, ktorý zverejní na verejne prístupnom mieste v rámci budovy školy a webovom sídle 
školy. 

 
 

Záverečné ustanovenia  
 

1. Na tomto VZN č. 2/2021 - Dodatok č.1 k VZN č. 2/2020 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo 
obce Kozárovce Uznesením č.  11/X zo dňa 29.06.2021. 

2. Toto VZN č. 2/2021 - Dodatok č.1 k VZN č. 2/2020 obce Kozárovce nadobúda účinnosť 
dňa 01.08.2021.  

3. Ostatné články, body a odstavce VZN č.2/2020 ostávajú nezmenené. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Bystrík Ižold 
starosta obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
  

Príloha č.1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
       

Bežné 
stravovanie 

Desiata Obed 
 

Olovrant 
 

Réžia 
za deň 

Spolu 
Dotácia 

dieťaťa/žiaka 

Doplatok od 
zákonného 

zástupcu podľa  
VZN bod č.7 

Paušálna 
mesačná 

réžia deti MŠ 
a žiaci ZŠ 

MŠ desiata+obed 0,36 € 0,85 € - 0,00 € 1,21 € 0,00 € 0,00 € 2,00 € 

MŠ celodenná 0,36 € 0,85 € 0,24 € 0,00 € 1,45 € 0,00 € 0,00 € 2,00 € 

ZŠ 1.stupeň - 1,15 € - 0,00 € 1,15 € 0,00 € 0,00 € 2,00 € 

ZŠ 2.stupeň - 1,23 € -  0,00 € 1,23 € 0,00 € 0,00 € 2,00 €  

Zamestnanci - 1,33 € -  2,65 € 3,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Dôchodcovia - 1,33 € -  2,65 € 3,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

VZN bod č.7 MŠ 
desiata+obed 

0,36 € 0,85 € -  0,00 € 1,21 € 1,30 € 0,00 € 2,00 € 

VZN bod č.7 MŠ 
celodenná strava 

0,36 € 0,85 € 0,24 € 0,00 € 1,45 €  1,30 € 0,15 € 2,00 € 

VZN bod č.7  
ZŠ 1.stupeň 

- 1,15 € - 0,00 € 1,15 €  1,30 € 0,00 € 2,00 € 

VZN bod č.7  
ZŠ 2.stupeň 

- 1,23 € - 0,00 € 1,23 €  1,30 € 0,00 € 2,00  € 


