
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Obce Slatinské Lazy 

č. 13/2019 

o určení výšky príspevku v školskej stravovni 
 
 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Slatinské Lazy sa podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. 
g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ustanovenia 
§140 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ v znení neskorších 
predpisov a podľa ustanovenia § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom 
nariadení /ďalej len „VZN“/. 
 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
Toto VZN upravuje výšku príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského 
stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Slatinské Lazy /ďalej len „obec“/ 
 
 

Článok 2 
Výška príspevku 

 
2.1. 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. Príspevok na režijné 
náklady sa uhrádza zákonným zástupcom, ak tak určí zriaďovateľ.  
 
2.2. Stravníkom v školskej jedálni môžu byť i zamestnanci a bývalí zamestnanci školy 
a školských zariadení a so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva aj iné fyzické osoby. 
 
2.3. Výška príspevku na režijné náklady stravníka v školskej jedálni pri základnej škole 
Slatinské Lazy sa určuje vo výške 0,21 € na každé odobraté hlavné jedlo pre žiakov základnej 
školy I. a II. stupňa. Vo výške 1,24 € pre zamestnancov a iné fyzické osoby. 
 
2.4. Príspevok na desiatu pre žiakov Základnej školy Slat.Lazy sa stanovuje vo výške 0,30 € 
za každú odobratú desiatu.  
 
2.5. Príspevok za čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín podľa vekových kategóríí 
stravníkov a príspevok na režijné náklady sa bude uhrádzať v jednej sume ako príspevok za 
stravovanie. Termín, spôsob a podmienky úhrady určí štatutárny zástupca školy. 
 
2.6. Príspevok za stravovanie pre všetky vekové kategórie stravníkov predstavuje súčet 
príspevku vo výške nákladov na nákup potravín /4. finančné pásmo/ a príspevku na režijné 
náklady. 



 
Príspevok vo výške Príspevok Príspevok za 
nákladov na  na režijné stravovanie v € 
nákup potravín v €     náklady v € 

 
 
Stravníci od 6 – 11 rokov    1,09       0,21  1,30 
 
Stravníci od 11 – 15 rokov   1,16       0,21  1,40 
 
Zamestnanci školy a škol. 
zariadení, bývalí zamestnanci 
a iné fyzické osoby    1,26      1,24   2,50 
 
 
 
     Článok 3 

Záverečné ustanovenie 
 
 

Toto VZN bolo schválené uznesením OZ č. 03-01/19  dňa 21.02.2019  a účinnosť 
nadobúda 01.03.2019.   

 

 

Návrh VZN zverejnený 04.02.2019 

                    zvesený      21.02.2019 
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