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Obec Milpoš na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a v súlade s § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov     

 

v  y  d  á  v a 

 

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E 

č. 3/2022 

 
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a určení podmienok úhrady v Školskej 

jedálni v Milpoši 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Obec Milpoš je zriaďovateľom Školskej jedálne v Milpoši, Milpoš 55, bez právnej 

subjektivity. 

 

2. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom v materskej škole, žiakom v základnej škole,    

zamestnancom škôl a  školských zariadení, a iným fyzickým osobám (§ 140 ods.3 zákona     

č. 245/2008 Z. z.). 

 

3. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť výšku príspevku na čiastočnú  

úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. 
 

 

Čl. 2 

Výška príspevku 

 

1. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov 

(ďalej len „príspevok na stravu“), ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na 

nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové 

dávky, v súlade s finančnými pásmami určenými Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a 

športu SR  bez úhrady režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov.  

 

2.  Pri poskytovaní teplého jedla príspevok na nákup potravín je určený podľa 2. pásma : 

 

Stravník Desiata Obed Olovrant Úhrada 

príspevku 

Dieťa v MŠ od 2 do 6 rokov 0,36 € 0,85 € 0,24 € 1,45 € 

Dieťa v ZŠ od 6 do 11 rokov 0 1,15 € 0 1,15 € 

Dospelý – zamestnanec 0 1,33 € 0 1,33 € 

Dospelý – iná fyzická osoba 0 1,33 € 0 1,33 € 

  

3.  Pri poskytovaní suchej stravy („balíček“) sa použije finančné pásmo na nákup potravín          

na jedno jedlo vo výške 1,20 € vrátane balného v zmysle Rozhodnutia ministra školstva  

č. 2020/11506:1-A2110. 
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4. Úhrada príspevku na stravu zákonným zástupcom dieťaťa/žiaka sa znižuje o dotáciu v 

zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 

 

5. Príspevok  sa neuhrádza ak zákonný zástupca o to písomne požiada a je členom 

domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.  

 

6. Zákonný zástupca dieťaťa k žiadosti podľa čl. 2, bodu 5 predloží potvrdenie, že je členom 

domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.    

 

 

Čl. 3 

Podmienky úhrady 
 

1. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa/žiaka (ďalej len „dotácia“) sa 

poskytuje v sume 1,30 € za každý deň, v ktorom sa dieťa/žiak zúčastnil/o výchovno-

vzdelávacej činnosti alebo vyučovania a odobral/o stravu. Dotácia sa poskytuje:  

 

a) v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ 

alebo ZŠ a v  MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje 

pomoc v hmotnej núdzi, 

b) v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo 

ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa 

v HN“) alebo ktorej príjem za posledných šesť mesiacov predchádzajúcich dňu 

podania žiadosti o poskytnutie dotácie je najviac vo výške životného minima (ďalej 

len „dieťa v ŽM“) 

c) v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný 

ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti 

neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, 

ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti 

podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „deti bez nároku na zvýšený daňový bonus“); táto 

skutočnosť sa podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením. 

Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je teda možné poskytnúť na: 

  

 všetky deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a to vzhľadom na 

skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus; 
 

 deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ak žijú v 

domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok na zvýšený 

daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní); 

 

 deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka, 

odkladu povinnej školskej dochádzky) a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti 

nie je možné si uplatniť zvýšený daňový bonus (tak ako v prvom prípade pri 5 ročných 

deťoch v poslednom ročníku MŠ). 
 



 4 

2. Zákonný zástupca dieťaťa uvedeného  v bode 1 predloží  zriaďovateľovi školskej jedálne 

k poskytnutiu dotácie na stravu:   

 

a) žiadosť a potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej 

      núdzi, 

b) žiadosť a potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške 

sumy životného minima, 

c) čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na zvýšený daňový bonus 

3. Ak dieťa/žiak, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára – špecialistu, zdravotný stav 

vyžaduje osobitné stravovanie, neodobral/o stravu z dôvodu, že Obec Milpoš ako zriaďovateľ 

školskej jedálne nezabezpečil diétne jedlo, zriaďovateľ vyplatí dotáciu rodičovi dieťaťa/žiaka 

alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu podľa jeho 

dochádzky. Zákonný zástupca musí predložiť žiadosť o vyplatenie dotácie  spolu s lekárskym 

potvrdením od špecialistu. 

 

4. Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza plnú výšku príspevku na stravu (bez priznania 

dotácie 1,30 € a v súlade so stanoveným finančným pásmom) za:  

 

a) odobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa/žiak nezúčastnil/o 

výchovno-vzdelávacieho procesu a zákonný zástupca neodhlásil dieťa/žiaka najneskôr do 

14.00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa,  

 

b) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa/žiak nezúčastnil/o 

výchovno-vzdelávacieho procesu a zákonný zástupca neodhlásil dieťa/žiaka najneskôr do 

14.00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa. 

 

5. V prvý deň choroby dieťaťa/žiaka je možné neodhlásenú stravu odobrať do jednorazovej 

prepravnej nádoby, resp. jednorazového obalu. 

 

6. Ak je výška dotácie nižšia ako stanovené finančné pásmo resp. príspevok na stravu, rozdiel  

uhrádza zákonný zástupca dieťaťa/žiaka.  

 

7. Ak je výška dotácie vyššia ako stanovené finančné pásmo resp. príspevok na stravu, rozdiel  

sa použije na úhradu režijných nákladov s cieľom skvalitnenia kultúry stravovania v školskej 

jedálni.  
 

8. Za stravovanie dieťaťa/žiaka uhrádza zákonný zástupca príspevok na stravu vo výške: 

 
Stravník Príspevok 

na nákup 

potravín 

Režijné 

náklady 

Spolu Dotácia Úhrada rodiča 

bez dotácie 

Úhrada rodiča 

s nárokom na 

dotáciu 

  

Dieťa v MŠ 

teplé jedlo 

1,45 0,00 1,45 1,30 1,45 0,15 

Žiak v ZŠ 

teplé jedlo 

1,15 0,00 1,15 1,30 1,15 0,00 

Suchá strava 

 

1,20 0,00 1,20 1,30 1,20 0,00 
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9. Dospelý stravník v školskej jedálni uhrádza okrem finančného príspevku na stravovanie  

 vo výške nákladov na nákup potravín aj režijné náklady. 

 

10. Celková cena obeda dospelého stravníka je 3,40 €. 

 

11. Príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov Obce Milpoš  

     je 0,50 €/obed. 

                                                                                                                               

12. Výška úhrady ceny obeda dospelých stravníkov:   

      Cena obeda:    3,40 € 

      Príspevok zamestnávateľa 55% podľa § 152 Zákonníka práce:  1,87 € 

      Príspevok zamestnanca 45%:      1,53 € 
       (Príspevok zamestnanca zahŕňa úhradu stravníka a príspevok zo sociálneho fondu) 
 
Stravník Príspevok 

na nákup 

potravín 

Režijné 

náklady 

Celková 

cena 

obeda 

Príspevok 

zamestnávateľa 

Príspevok  

sociálneho 

fondu - SF 

Rozdelenie príspevku SF Úhrada 

stravníka 

v € 
SF-na 

potraviny 

SF-na režijné 

náklady 

zamestnanec 1,33 € 2,07 € 3,40 € 1,87 € 0,50  0,30 0,20 1,03 

iná fyzická 

osoba 

 

1,33 € 

 

2,07 € 

 

3,40 € 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

3,40  

 

13. Príspevok na stravu dieťaťa/žiaka školy a úhrada dospelého stravníka za obed je splatný/á   

do 5. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom sa strava odobrala 

v hotovosti do pokladnice alebo na účet Obce Milpoš číslo SK 15 0200 0000 0000 0732 6572.  

Pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol v tvare RRRRMM-za ktorý mesiac je platba  

a do poznámky uviesť meno a priezvisko stravníka. 

 

14. V prípade odobratia stravy do jednorazovej prepravnej nádoby, ktorú zabezpečí jedáleň, 

stravník hradí nákupnú cenu tejto jednorazovej prepravnej nádoby, resp. jednorazového obalu 

spolu s úhradou uvedenou v prechádzajúcom bode. 

 

 

Čl. 4 

Záverečné ustanovenia 

1. Na zmene a doplnkoch tohto všeobecne záväzného nariadenia sa uznáša Obecné 

zastupiteľstvo Obce  Milpoš. 
 

2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN č. 3/2021 o výške 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a určení podmienok úhrady v Školskej jedálni 

Milpoš. 

 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.4.2022. 

 

        V   Milpoši dňa  31.3.2022 

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

                                                                                                                  Ladislav Rabatin 

                                                                                                                  starosta obce     


