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Všeobecne záväzné nariadenie 

obce Gemerská Ves č. 3/2022 

o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov 

(o príspevok) v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Obce Gemerská Ves 
 

Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Vsi sa podľa § 15 ods.2 pism. a) zákona č.377/1990 Zb. v znení 

neskorších predpisov, § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, v zmysle § 28, §114, §115 a § 140 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 6 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čl. 

V ods. 19 zákona č. 390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa uznieslo na 

tomto všeobecne záväznom nariadení: 

          Čl. 1 

     Úvodné ustanovenie 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku a spôsob 

jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov zákonných zástupcov detí a žiakov, ktoré budú 

uhrádzať školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Gemerská Ves. 

2. Pre účely tohto nariadenia sú školskými zariadeniami školské jedálne v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce. 

Čl. 2 

Výška príspevku pre školskú jedáleň 

1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok za čiastočnú úhradu nákladov vo 

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

odporúčané výživové dávky podľa aktuálnych 1. finančné pásmo A) 

2. Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 

kategórií stravníkov: 

a) Materská škola – 1. Finančné pásmo A 

b) Základná škola (stravníci od 6 – 11 rokov ) - 1. Finančné pásmo A 

c) Základná škola (stravníci od 11 – 15 rokov) - 1. Finančné pásmo A 

d) Zamestnanci a dospelí stravníci  – 1.Finančné pásmo B 

3. Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa materskej školy je spolu 1,70 € 

    z toho:  

   desiata -  0,40 € 

   obed-  1,00 € 

   olovrant-            0,30 € 

 



4. Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre žiaka základnej školy: 

a) Obed žiaka v ročníkoch 1. – 4. V sume   1,30 € 

b) Obed žiaka v ročníkoch 5. – 9. V sume   1,50 € 

5. Príspevok na nákup potravín podľa ods. 3 a 4 sa uhrádza mesačne vopred. 

6. Príspevky na nákup potravín pre dospelých stravníkov (zamestnanci škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti v Obce Gemerská Ves a iným fyzickým osobám, čo predstavuje 

sumu 2,00 €.  

7. Cudzí stravníci uhrádzajú okrem príspevkov na nákup potravín na jedno jedlo aj režijné náklady 

na prípravu a výdaj jedla. Cena za jedno jedlo sa stanovuje na 2,00 €. 

8. Príspevok na nákup potravín podľa ods. 6 a ods. 7 sa uhrádza mesačne vopred. Ak príspevok za 

stravné nebude uhradený, vedúca školskej jedálne nie je povinná poskytnúť stravu dospelým 

stravníkom alebo cudzím stravníkom. 

 

Čl. 3 

                                                      Výška poplatku pre ŠKD 

 

1. Príspevok na jedno dieťa od rodiča je 2,00 € za mesiac.  

 

Čl. 4 

Materská škola 

 

1) Príspevok pre pobyt cudzieho dieťa, ktorého sa týka povinná školská dochádzka je 5,00 eur.  
podľa ods. 1)  v materskej škole  v súlade s § 28 ods. 6 a 7 školského zákona. 
 

 

       Účinnosť  

 

1. Toto VZN č. 3/2022 bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Gemerskej Vsi dňa 12.12.2022 

uznesením č. 26/2022  a nadobúda účinnosť 01.02.2023. 

 

 

         Monika Lévaiová 

starostka obce Gemerská Ves  


