
Všeobecne záväzné nariadenie 
č.   1  /  2022 

o výške príspevku na stravovanie v Školskej jedálni ZŠsMŠ Lukáčovce 

Obecné zastupiteľstvo obce Lukáčovce 
v zmysle ustanovenia §6 ods. 1 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení 
neskorších predpisov, v súlade  s § 139 a § 140 ods. 9 zákona NR SR č.  245  /  2008 Z.z. O 
výchove a vzdelávaní (školský zákon), a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §6 ods. 15 
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení 
neskorších zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa upravuje výška finančného príspevku 
na nákup potravín na jedno jedlo podľa zvoleného finančného pásma v školskej jedálni ZŠsMŠ 
Lukáčovce, zriadenej obcou sa dňa  16.8.2022 uznieslo na tomto znení všeobecne záväzného 
nariadenia(ďalej len ,,VZN“) číslo uznesenia  25/2022   

§ 1 
Účel úpravy 

1. Účelom tohto VZN je úprava výšky finančného príspevku na nákup potravín na jedlo podľa 
zvoleného finančného pásma v školskej jedálni materskej školy zriadenej obcou. 

§ 2 
Predmet úpravy 

1. Finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a 
príspevok zákonného zástupcu dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín platných 
01.09.2022. 

§3 
Výška príspevku 

1. Dieťa  MŠ  -  príspevok na jedno jedlo:    
          . Desiata, obed                                                                                   1,28€      
          . Desiata, obed, olovrant                                                                   1,54€                                       
           . Réžia / mesiac                                                                                   2,00 € 

desiata obed olovrant

MŠ   3.pásmo 0,38 0,90 0,26
ZŠ     3.pásmo 1,21

Dospelí stravníci obed

Zamestnanci 1,41

3. pásmo



Úhrada  režijných nákladov v sume 2,00€/ 1 mesiac  na stravujúceho sa stravníka. 

1. Žiak ZŠ  -  príspevok na jedno jedlo: 
                .  obed                                                                                 1,21€                                                                     
                  . Réžia / mesiac                                                                   2,00 € 

Úhrada  režijných nákladov v sume 2,00 €/ 1 mesiac na stravujúceho sa stravníka. 

1. Dospelý stravník /zamestnanec /  -  príspevok na jedno jedlo: 
                .  obed                                                                                 1,41€                                                      
                  . Réžia / mesiac                                                                   2,00 € 

Úhrada  režijných nákladov v sume 2,00 €/ 1 mesiac na stravujúceho sa stravníka. 

Režijné náklady sú určené na vybavenie kuchyne (riad, hrnce, príbory, taniere, panvice, atď.), 
 ďalej sú určené na zakúpenie odevov pre zamestnancov ŠJ , čistiacich prostriedkov a podobne. 

                                            

Prílohu tohto VZN tvorí vzor zápisného lístka stravníka a súhlas zákonného zástupcu dieťaťa so 
spravovaním osobných údajov. 
                  
                                                             § 4 
                                  Spoločné záverečné ustanovenia 
  

1. O podrobnostiach a neupravených prípadoch v uplatnení tohto nariadenia rozhoduje 
starosta. 

2. Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.09.2022. 
3. Po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 15 dní bude VZN o výške príspevku na stravovanie v 

            školskej jedálni ZŠ s MŠ prístupné na Obecnom úrade Lukáčovce. 
4. 

Dňom účinnosti tohto VZN č 1/2022 o výške príspevku na stravovanie v Školskej jedálni 
ZŠsMŠ Lukáčovce   sa ruší VZN  č. 1/2019.  

                                                                                                         
       

           Ing. Igor Cok 
      
                                                                                                          starosta obce 
  



Vyvesené : 13.7.2022 
  
 Vyvesené po schválení : 16.8.2022 

ZÁPISNÝ LÍSTOK 
stravníka 

Záväzne prihlasujem svoje dieťa/žiaka na stravovanie v zariadení školského stravovania 
(ďalej len ŠJ): 

Školská jedáleň (adresa).........................................ako súčasť ZŠ(adresa)............................................  

od dňa.....................................................(na šk. rok.....) 

Meno a priezvisko stravmíka/žiaka:........................................................................................... 
Bydlisko........................:............................................................................................................. 
Meno a priezvisko matky (zákonného zástupcu):...................................................................... 
Číslo telefónu:............................................................................................................................ 
Meno a priezvisko otca (zákonného zástupcu):.......................................................................... 
Číslo telefónu:............................................................................................................................ 

Všeobecne záväzné nariadenie 1/2022 zo dňa 16.8.2022 určuje v súlade s § 140 ods. 10 zákona 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a §6 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej 
samospráve a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 3. 
finančného pásma na nákup potravín podľa vekových kategórií    stravníkov. 

MŠ: 1,54€ + režijné náklady   /desiata, obed, olovrant/ 
        1,28€ + režijné náklady  /desiata, obed/              
ZŠ:  1,21€ + režijné náklady      
Dospelí /zamestnanci / : 1,41€ + režijné náklady     

Spôsob úhrady príspevku na stravovanie: 

Poplatok za stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza vopred, najneskôr do posledného 
dňa v mesiaci, formou: 

* trvalý príkaz        * internetbanking               * vklad na účet          * poštová poukážka  



* nevhodné preškrtnúť 

Pri úhrade príspevku na stravovanie poštovou poukážkou je potrebné ústrižok o zaplatení 
odovzdať do kancelárie ŠJ najneskôr do posledného dňa v predchádzajúcom mesiaci do 12:00 
hod, aby bolo možné stravu poskytnúť od prvého dňa v nasledujúcom mesiaci.  
V prípade neskorého odovzdania ústrižku bude stravníkovi poskytnutá strava až od nasledujúceho 
dňa po dni, kedy bol ústrižok doručený do ŠJ. Takto vzniknutý preplatok za stravovanie bude 
odpočítaný stravníkovi pri platbe v nasledujúcom mesiaci. 

Číslo účtu v tvare IBAN, z ktorého sa bude realizovať príspevok na stravovanie a na ktorý bude 
vrátený preplatok príspevku na stravovanie zákonnému zástupcovi dieťaťa po ukončení školského 
roka uvedie zákonný zástupca dieťaťa: 

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

Príspevky na stravovanie v ŠJ .............................................................................................: 

Jednorazový príspevok na stravovanie vo výške 20 € sa uhrádza vopred pred nástupom 
dieťaťa na stravovanie alebo do 6. septembra v novom školskom roku, a bude zúčtovaný po 
ukončení školského roka. Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie  1,30€ na výchovu 
k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR 
SR bude jednorazový príspevok na stravovanie suma 20 € vrátený zákonnému zástupcovi dieťaťa 
v plnej výške. 

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. 
v predchádzajúci pracovný deň.  

Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. 
Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný 
stravovací deň.  
V prípade, že zákonný zástupca dieťaťa/žiaka neodhlási zo stravovania a dieťa nie je v škole (na 
výchovno-vzdelávacom procese) nemá nárok na dotáciu. V takomto prípade platí plnú výšku 
stravného bez dotácie. 
Dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka 
zo stravovania včas odhlásiť. 
Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. 
Možnosti odhlasovania zo stravovania:  

⁃ telefonicky na tel. č.:  037/7829135 
⁃ osobne v ŠJ pri ZŠ s MŠ Lukáčovce 

Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, dieťa má nárok na stravu 
za poplatok znížený o sumu 1,30 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) 



iba v prípade, ak sa zúčastní vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Na základe 
uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho 
dieťaťa na vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na 
stravovanie za jedlo.  

Svojím podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky vyššie uvedené 
podmienky organizácie režimu a podmienky stravovania. 

V................................ dňa............... 

podpis  zákonného zástupcu dieťaťa 

Súhlas  zákonného zástupcu dieťaťa (dotknutej osoby) so spracúvaním osobných údajov 

Menovaný,............................................................... (ďalej len „zákonný zástupca“) týmto v súlade 
s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov poskytuje súhlas 
prevádzkovateľovi informačného systému–ŠJ pri ZŠsMŠ Lukáčovce  so spracovaním osobných 
údajov dieťaťa, ktorého som zákonným zástupcom, a to v informačnom systéme „Stravné“, pre 
účel poskytnutia stravovania v rozsahu: meno a priezvisko stravníka, adresa bydliska a meno, 
priezvisko, telefonický  kontakt a číslo účtu zákonného zástupcu  žiaka. Som  si vedomý/á, že tento 
súhlas môžem kedykoľvek odvolať. 

V............................, dňa ......................... 

Prevádzkovateľ:                                                                              Zákonný zástupca dieťaťa: 
                                                                                                               (dotknutá osoba) 



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


