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Obecné zastupiteľstvo obce Poproč na základe ust. § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov s použitím ust. § 72 ods. 2  

zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov  vydáva    toto  
  

  

 

VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE 

 

č.    4  / 2019 
 

o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka 

na čiastočnú  úhradu nákladov  v školskej jedálni Základnej školy 

s materskou školou, Školská 3, Poproč, 

ktorá je školským zariadením v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Poproč 

 

§ 1 

Úvodné  ustanovenia 

  

(1) Obec Poproč je zriaďovateľom zariadenia školského stravovania – školskej jedálne 

Základnej školy s materskou školou, Školská 3, Poproč. 

(2)  Školská jedáleň poskytuje stravovanie  deťom a žiakom  za čiastočnú úhradu nákladov vo 

výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na 

odporúčané výživové dávky, ďalej len „príspevok na  čiastočnú úhradu nákladov na nákup 

potravín“ a za čiastočnú úhradu režijných nákladov ďalej len „ príspevok na režijné 

náklady“. 

(3)  Účelom tohto nariadenia je určiť výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka 

a určiť podmienky úhrady týchto príspevkov  za stravovanie v školskej jedálni. 

(4)  Finančné pásma vymedzujú náklady na nákup potravín na jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov . 

(5)  Výroba jedál pre dospelých stravníkov sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie stravníkov 

15-19 ročných. 

§ 2 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín 

 

(1) Obec Poproč určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín 

v školskej jedálni na stravníka a jedlo v čase ich pobytu v škole alebo školskom zariadení 

nasledovne: 

 



Škola Návrh finančného pásma: 

 

Spolu € 

 desiata obed olovrant  

Základná škola  Deti od 6 do 11 

rokov 

0.- 1,08.- 0.- 1,08.- 

 Deti od 11 do 15 

rokov 

0.- 1,16.- 0.- 1,16.- 

Materská škola 0,34.- 0,80.- 0,23.- 1,37.- 

 

 

(2) Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa alebo žiaka možno 

poskytnúť na zabezpečenie obeda alebo iného jedla v materskej škole a v základnej škole 

na každé dieťa alebo žiaka, ktoré navštevuje: 

 posledný ročník materskej školy, 

 základnú školu, 

 materskú školu, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy,  ak 

žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je 

najviac vo výške životného minima. 

(3)  Zákonný zástupca prihlási dieťa alebo žiaka na stravu na základe zápisného lístka stravníka. 

(4)  Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa alebo žiaka  sa poskytuje 

v sume 1,20.- € za každý deň,  v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho 

procesu v materskej alebo základnej škole a odobralo stravu. 

(5)  Dotácia na stravu je určená primárne na zabezpečenie obeda. 

(6)  Ak zriaďovateľ nevie  zabezpečiť diétne jedlo dieťaťu alebo žiakovi, poskytnutú dotáciu 

zriaďovateľ vyplatí rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti 

rozhodnutím súdu. Nárok na vyplatenie dotácie vzniká až po vyúčtovaní príslušného 

mesiaca. 

(7)  Úhrada zákonného zástupcu dieťaťa MŠ (predškoláka) v zariadení školského stravovania  

je znížená  o dotáciu poskytnutú podľa osobitného predpisu. 

§ 3 

Príspevok na režijné náklady 

 

(1) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka prispieva mesačne na úhradu režijných nákladov 

školskej jedálne : 



a) stravníci v materskej škole uhrádzajú okrem príspevku na nákup potravín na jedlo aj 

režijné náklady vo výške 3,00.- € mesačne paušálne, 

b) stravníci v základnej  škole uhrádzajú  režijné náklady vo výške 3,00.- € mesačne 

paušálne. 

(2)  Príspevok zákonného zástupcu na režijné náklady je nevratný. Zákonný zástupca za každé 

dieťa/žiaka, ktorý odoberie aspoň jednu stravnú jednotku v mesiaci, uhrádza celý  

príspevok na režijné náklady. 

(3) Rodič dieťaťa alebo žiaka, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov 

k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu, neuhrádza výšku príspevku na režijné 

náklady. 

(4)  Príspevok na nákup potravín a režijný poplatok sa uhrádza mesačne zálohovo vopred, 

najneskôr však do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca, v ktorom sa dieťa, žiak stravuje. 

(5) Zákonný zástupca má povinnosť odhlásiť dieťa alebo žiaka, ktorý sa nezúčastní výchovno–

vzdelávacej činnosti  v materskej alebo základnej škole  z poskytovania stravy v školskej 

jedálni – do 14.00 hod. predchádzajúceho dňa. 

(6)   Prípadnú neúčasť na stravovaní je možné nahlásiť telefonicky na čísle: 055/4664417. 

(7)   Včas nahlásená neúčasť na stravovaní sa zohľadní v nasledujúcom mesiaci. 

§ 4 

Zníženie a odpustenie príspevkov 

 

(1) Riaditeľ školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca 

o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi 

a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 

§ 5 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

  

(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce  Poproč   

dňa  8.8.2019. 

 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť   dňom 26.8.2019. 
 

 

(3) Zmeny tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce   

Poproč. 

 

V Poproči, dňa 8.8.2019 

 

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

Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

starostka obce 



 

Obec  P O P R O Č, okres Košice – okolie 

 

 

 

 Výpis z uznesenia Obecného zastupiteľstva v Poproči 
 

 

 

 
          Obecné  zastupiteľstvo v Poproči  na svojom  plánovanom zasadnutí dňa  

8.8.2019  prijalo uznesenie č. B.9/2./2019, ktorým 

 

uznáša na 

 

Všeobecne  záväznom   nariadení obce Poproč  č. 4 / 2019 o   určení výšky mesačného 

príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú  úhradu nákladov  v školskej 

jedálni Základnej školy s materskou školou, Školská 3, Poproč, ktorá je školským 

zariadením v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Poproč. 

 

 

 

Hlasovanie:  
 

prítomní poslanci  

na hlasovaní:    9 
 

za 9 Mgr. Katarína Harčariková, Mgr. Dominika Hiľovská, Ing. Viliam 

Komora,  Ing. Eva Petrášová, Ing. Branislav Petráš, PhD., Ing. Ján Spišák, 

PhDr. Dominika Vincová, PhDr. Zita Baníková, Mgr. Zuzana Bradová 

proti 0  

zdržal sa 0  

 

Schválené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Iveta Komorová Hiľovská 

                                                                                                        starostka obce, v.r. 
 

 

 

 

 

 

 

V Poproči,  dňa  9.8.2019 

 

Za správnosť vyhotovenia: Eva Benková 


