
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu 
nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so 
stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých 

zriaďovateľom je obec Lenartovce 

 

§1 

Účel a predmet 

Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje výšku príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v 
školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Lenartovce. 

§ 2 

Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach 

 

V školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lenartovce sa 

uhrádzajú tieto príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a 
nákladov spojených so stravovaním (ďalej len „príspevky“): 

a. príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole, 
b. príspevok na činnosť školského klubu detí, 
c. príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v zariadení 

školského stravovania. 

 

PRÍSPEVKY V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH 

§ 3 

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole 

 

1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú 
úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou  0 €. 

2. Príspevok sa uhrádza vopred do _____ dňa v kalendárnom mesiaci. 



3. Ak je dieťa prijaté do materskej školy v priebehu školského roka, za prvý 
mesiac dochádzky sa príspevok uhrádza vždy do troch pracovných dní odo 
dňa, v ktorom bolo zákonnému zástupcovi doručené rozhodnutie o prijatí 
dieťaťa do materskej školy. 
 
 

§ 4 

Príspevok na činnosť školského klubu detí 

1. Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na činnosť školského klubu detí (ŠKD) 
mesačne za dieťa sumou vo výške 0 €. 

2. Príspevok sa uhrádza vopred do ____ dňa v kalendárnom mesiaci. 
3. Ak je dieťa prijaté do ŠKD v priebehu školského roka, za prvý mesiac 

dochádzky sa príspevok uhrádza vždy do troch pracovných dní odo dňa, v 
ktorom bolo zákonnému zástupcovi doručené rozhodnutie o prijatí dieťaťa do 
školského klubu detí. 

 

§5 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie v zariadení 

školského stravovania 

 

V súlade so zákonom 599/2003 a podľa výnosu MPSVR 1757/04 II. — I. o 

výpočte výšky dotácie na stravu pre deti v hmotnej núdzi, zákona č.570/05 Z. z. § 152 

o závodnom stravovaní, zákonom č. 152/94 Z. z. o sociálnom fonde: 

1. ) pre deti MŠ v hmotnej núdzi a pre deti ostatné v MŠ 

2. ) pre deti ZŠ v hmotnej núdzi v ZŠ 

3. ) pre zamestnancov Obecného úradu, ktorí sa stravujú v ŠJ Lenartovce 

4. ) pre dôchodcov, ktorí sa stravujú v ŠJ Lenartovce. 

Tento služobný predpis je záväzný pre všetkých zamestnancov Obecného úradu, 

pre žiakov MŠ a ZŠ a dôchodcov v Lenartovciach. 

Jeho účelom je ujednotiť postup pri vypočítaní výšku stravného. 

1) Žiaci MŠ v hmotnej núdzi: 

Stravná jednotka je 1,54 €. Suroviny na denné stravovanie (desiata, obed, 

olovrant) sa vychádzajú na 1,54,- Sk. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny hradí za 



každého žiaka na deň 1,30- € a rodič na deň 0,44 €. Prevádzkové náklady (réžia) 

tvoria 0,20 € na deň na jedného žiaka. Koncom každého mesiaca sa preúčtujú 

prevádzkové náklady z účtu Š J na bežný účet obecného úradu do príjmov. 

 
2) Žiaci ZS v hmotnej núdzi: 

Stravná jednotka je 1,21 €. Suroviny na denné stravovanie (obed) sa vychádzajú 

na .1,21 €. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny hradí za každého žiaka deň 1,30 € a 

rodič 0,11€ na deň. Prevádzkové náklady (réžia) tvoria 0,20 € na deň na jedného 

žiaka. Koncom každého mesiaca sa preúčtujú prevádzkové náklady z účtu Š J na 

bežný účet obecného úradu do príjmov. 

 
3) Pre zamestnancov, ktorí sa stravujú v S J Lenartovce: 

Stravná jednotka je 2,46 €, z čoho 55% - t.j. 1,35 € platí zamestnávateľ z rozpočtu 

a rozdiel nasledovne: Zamestnanec platí 0,96 € a 0,15 € platí zamestnávateľ zo 

sociálneho                             fondu. Pri rozpočte interným dokladom sa preúčtujú 

prevádzkové náklady z položky 637014na príjmovú položku 223003 - stravné. Obec 

zaplatí na účet ŠJ za suroviny za každý odobratý obed 1,26 €. 

 

4) Dôchodcovia, ktorí sa stravujú v SJ Lenartovce: 

 

Stravná jednotka je 2,46 €. Zľava pre dôchodcov podľa uznesenia OZ je 0,46 

€ za každý odobratý obed. Dôchodca platí na účet obce alebo v hotovosti 2,00 € za 

každý odobratý obed. Obec zaplatí na účet ŠJ za suroviny za každý odobratý obec 

1,26 €. 

 

Schválené obecným zastupiteľstvom dňa 30.08.2021, uznesením č.27/2021 

 

Zásady stravovania v Š J nadobúda účinnosť od 01.09.2021. 

 

 

Tabuľka na  určenie  výšku  finančného  pásma na nákup potravín  podľa 
jednotlivých vekových kategórií  stravníkov  v zariadení  školského  stravovania  

účinnosťou od  1.9.2021 



 

 

 

 

Zariadenie Desiata Obed Olovrant 
Režíjné 
náklady 

Úhrada 

Materská škola 
od 2 – 6 rokov – 3. FP 

0,38 € 0,90 € 
0,26 € 

 
0.20 0,44 € 

Základná škola 
od 6 do 11 rokov – 3.FP 

- 1,21 € - 0,20 0,11 € 

      

Zamestnanci škôl a školských 
zariadení a iné fyzické osoby 
(dospelí stravníci) – 3. FP 

- 1,41 € - - 0,96 € 

 
 
 
Zamestnanci MŠ + ZŠ + zamestnanci obce :       
  
 
zamestnanec:     0,96  €   stravná jednotka 1,26 
euro 
SF:    0,15  €    
Príspevok zamestnávateľa: 1,35  €      
   
_______________________________   
Spolu:    2,46  €       
 
 
 
Dôchodcovia (platba):  stravník:   2,00  €    stravná jednotka 1,26 euro 
     Obec:  0,46  € 
     ___________________ 
     Spolu:  2,46  € 
      
 
Cudzí stravníci:   stravná jednotka: 1,41 € 
     RN:   1,05 € 
     ________________________ 
     Spolu:   2,46 € 
 
 
 
 
 

Ján Rákoši  
Starosta obce



 

 

 

 

 

 

 

 


