
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                       D o d a t o k   č. 4 

k všeobecne záväznému  nariadeniu č. 1/2019 
 

 
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné 

náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Pružina 

 

 

 

 

 
Predkladá:   Michal Ušiak, starosta obce 

 

Spracovala:  Ing. Marta Belavá 

 
V Pružine, dňa  19. 12. 2022 

 

Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 1/2019 bol vyvesený na úradnej tabuli  

a zverejnený na internetovej stránke obce dňa:                                                    1. 12. 2022 

 

Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 1/2019 bol schválený uznesením č. 66/A/2022   16. 12. 2022 

 

 

 

 

 

 



 

Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému  nariadeniu č. 1/2019 

 

Dodatok č. 4 k všeobecne záväznému  nariadeniu obce Pružina č. 1/2019 

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku 

na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Pružina 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Pružina  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 znení neskorších predpisov (ďalej aj ako iba „zákon“), sa uznieslo na 

tomto dodatku č. 3 k všeobecne záväznému  nariadeniu obce Pružina  č. 1/2019 o určení výšky 

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady 

a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pružina. 

 

Zmena sa týka  

 Čl. 2 

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského 

stravovania  a určenie výšky príspevku na režijné náklady  

 

(1) Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec Pružina poskytuje stravovanie deťom a 

žiakom 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) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré 

uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 

stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.  

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

stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup 

potravín. Sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

(4) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa (materskej školy, ďalej len „MŠ“) alebo 

žiaka (základnej školy ďalej len „ZŠ“) vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových 

kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky  sú určené za každý 

stravovací deň nasledovne:  

a) Deti materskej školy 

Ukazovateľ 

Náklady na nákup potravín 

na jedno jedlo - 2. finančné 

pásmo od 1.1.2023 
Spolu  

náklady 

na nákup 

potravín  

Príspevok 

ZZ  na  

režijné 

náklady 

Dotácia na 

podporu 

dieťaťa 

k stravovací

m návykom 

Platba ZZ za 

jeden deň 

(réžia 

a doplatok 

na nákup 

potravín) 

Desiata Obed Olovrant 

MŠ denná (stravník 

- dieťa MŠ) 
0,45 1,10 0,35 1,90 0,00 0 1,90 

MŠ denná (stravník 

- dieťa MŠ, poldenná 

školská dochádzka) 

0,45 1,10  1,55 0,00 1,30 0,25 



 

 

b) Žiaci základnej školy 

       MŠ poskytujúca stravu žiakom ZŠ                           

 

ZŠ 

- stravník – žiak prvého     

stupňa ZŠ 

- 1,50 - 1,50 0,00 0 1,50 

ZŠ - stravník – žiak 

druhého stupňa ZŠ do 

8.ročníka 

- 1,70 - 1,70 0,00 0 1,70 

ZŠ - stravník – žiak 

druhého stupňa ZŠ 9.roč. 

bez daň.bonusu  

- 1,70 - 1,70 0,00 1,30 0,40 

  c)    Zamestnanec školy a školského zariadenia                Réžia         SF     dopl.   zamestnanec 

Dospelí stravníci - 

zamestnanci ZŠ - 2,20 - 2,20 2,38 
 

 0,70 + 0,14 
 

1,36 

Dospelí stravníci - 

zamestnanci  

  MŠ a ŠJ 

- 2,20 - 2,20 2,38 
 

 0,90 + 0,14 
 

1,16 

Pozn.: sumy sú uvedené v EUR 

 

 5)   V zmysle skutočných prevádzkových nákladov za rok 2021 zostáva  réžia  v sume              

2,38 € /1 jedlo, čím sa mení cena 1 jedla na 4,58 €, (2,20 € - nákup potravín + 2,38 € na 

réžiu). Z ceny jedla  55 % príspevok zamestnávateľa  činí 2,52 €. Réžia v sume 2,38 € +  

0,14 € - doplatok za zamestnanca bude fakturovaný a hradený z BÚ ZŠ a suma 0,70 € ZŠ bude 

fakturovaná zvlášť zo SF (za MŠ a ŠJ v sume 0,90 €)/1 jedlo. 

        Výška réžie sa bude meniť dodatkom vždy podľa skutočných prevádzkových nákladov na 

školskú jedáleň v predchádzajúcom kalendárnom roku.  

 

Čl. 3 zostáva nezmenený. 

Čl. 4 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Návrh dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2019 o určení výšky príspevku 

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

v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pružina bol zverejnený na úradnej tabuli 

a internetovej stránke obce  od 1. 12. 2022. Tento dodatok sa navrhuje v dôsledku nárastu cien 

potravín a následnému vydaniu nových finančných pásiem Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu SR.  

 

(1) Tento dodatok č. 4 k nariadeniu  bol predmetom rokovania na riadnom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva dňa 16.12.2022 a následne bol  zverejnený na úradnej tabuli a internetovej 

stránke obce. 

 

(2) Toto nariadenie nadobudne účinnosť od 1. 1. 2023.  

                                                                                                          Michal  U š i a k   

                                                                                                             starosta obce 

 



 

 

 

 

 

 
 

 


