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Obecné zastupiteľstvo obce na základe ust. § 20 ods.3 písm. a)
zákona č. 245/2008  Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon )

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych
predpisov v súlade s  ust. § 6 ods.2 a s ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych

predpisov 

v y d á v a

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE

č.2/2022

o   poskytnutí   dotácie   na   podporu   výchovy   k   stravovacím
návykom   dieťaťa   v   školských   jedálňach   pri   materských   a
základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Trhovište a
o  určení  výšky  príspevkov  od  zákonných  zástupcov  detí/žiakov
a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov za odobraté jedlo.

Obecné zastupiteľstvo obce Trhovište vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods.
12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov  sa
uznieslo  na  tomto  všeobecne  záväznom  nariadení.  Toto  VZN  nastavuje  a  upravuje
podmienky,  ktoré  zabezpečia  účelnosť,  efektívnosť,  ako  aj  hospodárnosť  s  vynaloženými
finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu poskytovanými ako dotácie na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v materskej
škole a v základnej škole v zmysle novely zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti
Ministerstva  práce,  sociálnych  vecí  a  rodiny  Slovenskej  republiky,  ktorá  sa  týka  najmä
poskytovania dotácie na stravu, v zmysle § 4 ods. 6 zákona. Toto VZN ďalej nastavuje výšku
príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov za
odobraté jedlo.

Cieľom poskytnutia  dotácie  na  stravu  je  najmä  podpora  výchovy  detí  k  zdravým
stravovacím návykom,  ako  aj  finančné  odbremenenie  rodičov  detí  od  platenia  úhrady  za
stravu.



Čl.1
Dotácia na stravovanie

1. Dotácia na stravu je príspevkom štátu na stravovanie detí v materských a základných
školách. Podľa § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z. sa poskytne v sume 1,30 eura za
každý   deň,   v   ktorom   sa   dieťa   zúčastnilo   výchovno-vzdelávacej   činnosti   v
materskej škole alebo v základnej škole a odobralo stravu.

2. Dotácia je určená na obed a iné jedlo.
3. Pre potreby tohto VZN sa za iné jedlo v zmysle §4 ods.  3 Zákona 544/2010 Z.z.

považuje doplnkové jedlo (desiata a olovrant).
4. Pre dieťa materskej školy, ktoré je v poldennej výchove, je podmienkou pre uplatnenie

dotácie (okrem desiaty) odobratie aj obeda.
Čl.2

Podmienky na dotácie na stravovanie

1.  Dotácia na stravu bude od 01.01.2023 poskytnutá školským stravovacím zariadeniam 
na:

a) plošne  na všetky  deti,  ktoré  navštevujú  posledný ročník materskej  školy,  a  to  bez
ohľadu na to, či nasledujúci školský rok nastúpia resp. nenastúpia do prvého ročníka
základnej školy, alebo opakovane navštevujú posledný ročník materskej školy

b) na dieťa, navštevujúce základnú školu, pričom žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden
člen domácnosti  neuplatnil  na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na
vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku 

c) dieťa, navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného
minima

d) dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a v materskej škole alebo
v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v
hmotnej núdzi

Čl.3

Nárok na poskytnutie dotácie na stravovanie
Zariadenie školského stravovania si nárok na dotáciu môže uplatniť len ak sa dieťa v

príslušný deň zúčastní výchovno-vzdelávacej  činnosti  v materskej  škole alebo v základnej
škole a odoberie stravu.

Čl.4
Poplatok za stravu

Poplatok za stravu pre dieťa materskej školy a základnej školy je stanovený podľa
finančného pásma „A“ na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
s účinnosťou od 01.01.2023 vydaného MŠVVaŠ SR, ktoré tvorí Prílohu č.1 k VZN č.2/2022.
Finančné pásmo určí riaditeľ školy podľa možnosti tak, aby zabezpečil čo najnižšiu výšku
nákladov  na  nákup  potravín  v  požadovanej  bezpečnej  kvalite  podľa  vekových  kategórií
stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.  Zriaďovateľ školy obec Trhovište
určuje výšku réžie pre žiaka materských aj základných na 0,00 € na odobratý obed.

Výška príspevku za dospelých stravníkov za obed je určená v tabuľke Finančné pásma
„B“ na nákup potravín na jedno jedlo podľa  vekovej kategórie stravníkov 15-19 ročných, s
akceptovaním  úpravy  podľa  §  152  Zákonníka  práce.  Pri  príprave  hlavných  jedál  pre
zamestnancov školy alebo školského zariadenia a iné fyzické osoby je v normovaní prípustná
tolerancia navýšenia hmotnosti mäsa o 30%. Finančné pásma „B“ tvoria Prílohu č.2 k VZN
č.2/2022. Finančné pásmo určí riaditeľ školy podľa možnosti tak, aby zabezpečil čo najnižšiu
výšku nákladov na nákup potravín v požadovanej bezpečnej kvalite podľa vekovej kategórie
stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.  Zriaďovateľ školy obec Trhovište
určuje výšku réžie pre dospelého stravníka na 1,06 € na odobratý obed.

http://www.minedu.sk/data/files/231_financne-pasma_26102012_aktualizacia.pdf
http://www.minedu.sk/data/files/231_financne-pasma_26102012_aktualizacia.pdf


Čl.5
Finančný limit na stravu

Finančný limit na stravu je 
a) pokiaľ je schválený finančný limit nižší ako je výška dotácie, zostávajúci rozdiel je

možné použiť na doplnkové jedlo (zakúpenie ovocia a pod.) alebo na prevádzkové
náklady zariadenia školského stravovania (režijné náklady).

b) v  prípade  vyššieho  schváleného  finančného  limitu  ako  je  výška  dotácie,  zákonný
zástupca dieťaťa uhrádza zostávajúci rozdiel ak o inom spôsobe úhrady zostávajúceho
rozdielu nerozhodne zriaďovateľ.

Čl.6
Povinnosti zákonného zástupcu

Zákonný zástupca je povinný :
a) prihlásiť a odhlásiť dieťa zo stravy,
b) odhlásiť dieťa zo stravy vždy deň vopred u vedúcej školskej jedálni,
c) uhradiť poplatok za jedlo vo výške stanoveného finančného pásma za každý deň, v

prípade, že nesplnil povinnosť odhlásiť dieťa zo stravy a to najneskôr v deň úhrady
stravy nasledujúci mesiac, 

d) uhradiť rozdiel  medzi stanoveným limitom a štátnou dotáciou za stravu dieťaťa za
každý deň, v ktorom sa zúčastnilo  vyučovacieho procesu a odobralo obed a to do
konca  mesiaca,  vopred  za  celý  nasledujúci  mesiac  bankovým  prevodom  alebo
poštovou poukážkou na účet školskej jedálne pri ZŠ a MŠ,

e) podrobnosti vyplývajúce z písmena a) až d) upraví stravovacie zariadenie v školskom
poriadku školy a v zápisnom lístku na stravovanie.

Čl.7
Záverečné a prechodné ustanovenia

1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Trhovište nadobúda platnosť dňom schválenia

v obecnom zastupiteľstve v Trhovištiach.

2) Dňom účinnosti tohto VZN stráca platnosť VZN č.3/2019.

3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 30.12.2022

V Trhovišti, dňa 14.12.2022

...........................................
Róbert Koba v. r.
   starosta obce



Príloha č.1
Finančné pásma A

na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 1.1.2023

Materská
škola

Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera Spolu

od 2 do 6
rokov

€ € € € € €

1. pásmo 0,50 0,40 1,00 0,30 0,65 2,85
2. pásmo 0,55 0,45 1,10 0,35 0,70 3,15
3. pásmo 0,60 0,50 1,20 0,40 0,75 3,45
4. pásmo 0,65 0,55 1,30 0,45 0,85 3,80
5. pásmo 0,70 0,60 1,40 0,50 0,90 4,10

Základná
škola

Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera Spolu

od 6 do
11 rokov

€ € € € € €

1. pásmo 0,70 0,60 1,30 0,50 0,90 4,00
2. pásmo 0,75 0,65 1,50 0,55 0,95 4,40
3. pásmo 0,85 0,70 1,70 0,60 1,00 4,85
4. pásmo 0,90 0,75 1,90 0,65 1,10 5,30
5. pásmo 0,95 0,80 2,10 0,70 1,20 5,75

Základná
škola

Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera Spolu

od 11 do
15 rokov

€ € € € € €

1. pásmo 0,75 0,65 1,50 0,55 0,95 4,40
2. pásmo 0,85 0,70 1,70 0,60 1,00 4,85
3. pásmo 0,90 0,75 1,90 0,65 1,10 5,30
4. pásmo 0,95 0,80 2,10 0,70 1,20 5,75
5. pásmo 1,00 0,85 2,30 0,75 1,30 6,20

...........................................
Róbert Koba v. r.
   starosta obce



Príloha č.2

Finančné pásma B
na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov pre diétne stravovanie,
stravovanie športovcov, celoročné stravovanie a stravovanie zamestnancov školy, školských

zariadení a iných fyzických osôb s účinnosťou od 1.1.2023

Stredná
škola

Raňajky Desiata Obed Olovrant Večera Spolu

od 15 do
19 rokov

€ € € € € €

1. pásmo 1,00 0,85 2,00 0,70 1,30 5,85
2. pásmo 1,10 0,90 2,20 0,75 1,40 6,35
3. pásmo 1,15 0,95 2,40 0,80 1,50 6,80
4. pásmo 1,20 1,00 2,60 0,90 1,60 7,30
5. pásmo 1,30 1,10 2,80 1,00 1,70 7,90

...........................................
Róbert Koba v. r.
   starosta obce
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