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Obecné zastupiteľstvo obce Sekule v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 

369/1990 Zb.  o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov   v y d á v a      pre  obec  

Sekule  toto 

 

VŠEOBECNE    ZÁVÄZNÉ    NARIADENIE 
 

č. 6/2022 
 

o  výške  pr í spevku  zákonného zás tupcu d ieťaťa/ž iaka  na  

č iastočnú úhradu nákladov  a  určen ie  podmienok úhrady  

v  ško l ske j  jedálni  

 

 
 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Obec Sekule je zriaďovateľom zariadenia školského stravovania- školskej jedálne : Školská 

jedáleň pri základnej škole Sekule, 908 80  Sekule č. 119 

 

2. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom, alebo žiakom, zamestnancom škôl a školských 

zariadení a iným fyzickým osobám (§140 zák. č. 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov )  

za čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 

stravníkov v súlade s odporúčanými uvedenými finančnými pásmami (odporúčané výživové 

dávky ) s 3. finančným pásmom určeným MŠVVaŠ SR . Zákonný zástupca prispieva na úhradu  

režijných nákladov .  

 

3. Výšku mesačného príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov , výšku príspevku na režijné 

náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni určí zriaďovateľ všeobecne záväzným 

nariadením. 

Výška  za čiastočnú  úhradu režijných nákladov je 5,00  € na 1 dieťa/žiaka/mesiac a  5,00 € na 

1 zamestnanca/ostatné fyzické osoby/mesiac. 

 

4. Účelom tohto nariadenia je určiť výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka  

a určiť podmienky platenia tohto príspevku za stravovanie v školskej jedálni .  

 

 

 

Čl. 2 

Výška príspevku   

 

1. Obec Sekule určuje výšku príspevku na stravovanie v školskej jedálni na stravníka  a jedlo  

v čase ich pobytu v škole alebo školskom zariadení nasledovne :  

 

 



 3. finančné pásmo A    

Materská  
Desiata Obed Olovrant Dotácia 

Príspevok Mesačný 

škola 

rodiča na 

potraviny 

príspevok na     

réžiu 

2 - 6 rokov 0,50 1,20 0,40 0,00 2,10 5,00 

Stravníci 

0,50 1,20 0,40 1,30 0,80 5,00 s nárokom 

na dotáciu 

    

 3. finančné pásmo A     

Základná 
Obed Dotácia 

Príspevok Mesačný 

škola 
na potraviny 

príspevok na 

réžiu 

Stravníci 
1,70 0,00 1,70 5,00 

I. stupeň 

Stravníci 
1,90 0,00 1,90 5,00 

II. stupeň 

Stravníci 

1,90 1,30 0,60 5,00 s nárokom 

na dotáciu 

     

 3. finančné pásmo B    

 Obed Dotácia Príspevok 

Mesačný 

príspevok na 

réžiu 

Zamestnanci, 

iné fyz. osoby 
2,40 0,00 2,40 

 

5,00 

 

 
 

 

2. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie 

určenú týmto VZN podľa vekových kategórií stravníkov určenú v bode 1  čl. 2 tohto VZN.  

 

3. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka v materskej škole a základnej škole prispieva na 

úhradu časti režijných nákladov vo výške 5, 00 €/mesiac. Zamestnanci prispievajú na úhradu 

režijných nákladov vo výške 5,00 €/mesiac. V prípade, že bude zriaďovateľovi poskytnutá 

dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. 

o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR  SR v znení neskorších predpisov , zákonný zástupca 

dieťaťa alebo žiaka uhrádza finančný príspevok na stravovanie určený týmto VZN podľa 

vekovej kategórie stravníkov určený v ods. 3.1 tohto VZN. 

 

Čl. 3 

 Určenie podmienok platenia režijných nákladov 

 

 Príspevok na režijné náklady v školskej jedálni uhrádza zákonný zástupca bezhotovostným 

spôsobom do 30. dňa príslušného kalendárneho roka  na účet Základnej školy Sekule vedený 

v Prima banke, a.s. IBAN: SK48 5600 0000 0032 4907 3006 a to nasledovne: 

 

 



1. platba pre žiakov MŠ aj ZŠ 

Režijné náklady:        

Obdobie:                                 september – december príslušného kalendárneho roka 

Suma:                                      5,00 € x4 mesiace =20,00 € 

Termín úhrady:                       do 30.09. príslušného kalendárneho roka 

Číslo účtu v tvare IBAN:        SK48 5600 0000 0032 4907 3006 

 

2. platba pre žiakov MŠ aj ZŠ 

Režijné náklady:   

Obdobie:                                 január – jún príslušného kalendárneho roka 

Suma:                                      5,00 € x6 mesiace =30,00 € 

Termín úhrady:                      do 30.01. príslušného kalendárneho roka 

Číslo účtu v tvare IBAN:       SK48 5600 0000 0032 4907 3006 

 

Čl. 4 

 Určenie podmienok platenia príspevku na stravovanie 

 

Príspevok na stravovanie v školskej jedálni uhrádza zákonný zástupca alebo zamestnanec, 

prípadne iná fyzická osoba bezhotovostným spôsobom do 15. dňa mesiaca vopred na účet 

Základnej školy Sekule vedený v Prima banke Slovensko, a.s.  IBAN: SK48 5600 0000 0032 

4907 3006 a to nasledovne: 

 

Príspevok na stravu pre žiakov MŠ bez dotácie: 

Mesačne:                                uviesť mesiac, ktorého sa platba týka, platí sa mesiac dopredu                                        

Suma:                                     2,10 € x 20 dní = 42,00 € 

Termín úhrady:                      do 15. dňa mesiac vopred 

Číslo účtu v tvare IBAN:       SK48 5600 0000 0032 4907 3006 

 

Príspevok na stravu pre žiakov MŠ s dotáciou: 

Mesačne:                                uviesť mesiac, ktorého sa platba týka, platí sa mesiac dopredu 

Suma:                                     0,80 € x 20 dní = 16,00 € 

Termín úhrady:                      do 15. dňa mesiac vopred 

Číslo účtu v tvare IBAN:       SK48 5600 0000 0032 4907 3006 

 

Príspevok na stravu pre žiakov I. stupňa ZŠ bez dotácie: 

Mesačne:                                uviesť mesiac, ktorého sa platba týka, platí sa mesiac dopredu 

Suma:                                     1,70 € x 20 dní = 34,00 € 

Termín úhrady:                      do 15. dňa mesiac vopred 

Číslo účtu v tvare IBAN:       SK48 5600 0000 0032 4907 3006 

 

Príspevok na stravu pre žiakov II. stupňa ZŠ bez  dotácie: 

Mesačne:                                uviesť mesiac, ktorého sa platba týka, platí sa mesiac dopredu 

Suma:                                     1,90 € x 20 dní = 38,00 € 

Termín úhrady:                      do 15. dňa mesiac vopred 

Číslo účtu v tvare IBAN:      SK48 5600 0000 0032 4907 3006 

 

Príspevok na stravu pre žiakov II. stupňa ZŠ s dotáciou: 

Mesačne:                                uviesť mesiac, ktorého sa platba týka, platí sa mesiac dopredu 

Suma:                                     0,60 € x 20 dní = 12,00 € 

Termín úhrady:                      do 15. dňa mesiac vopred 

Číslo účtu v tvare IBAN:      SK48 5600 0000 0032 4907 3006 

 

 



Príspevok na stravu pre zamestnancov a ostatné fyzické osoby: 

Mesačne:                               uviesť mesiac, ktorého sa platba týka, platí sa mesiac dopredu 

Suma:                                    2,40 € x 20 dní = 48,00 € 

Termín úhrady:                     do 15. dňa mesiac vopred 

Číslo účtu v tvare IBAN:      SK48 5600 0000 0032 4907 3006 

 

Prípadnú neúčasť na stravovaní je možné nahlásiť vedúcej školskej jedálne telefonicky, alebo 

osobne deň vopred a maximálne najneskôr do 7.30 hod. daného dňa. 

 

                                                                       Čl. 5 

                            Platba rodičov v prípade nedodržania 

                                podmienok poskytnutia dotácie 

 

1. Rodič je povinný uhradiť plnú výšku stravy v týchto prípadoch nedodržania podmienok,    

ktoré sú uvedené v zákone č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVR: 

    - neodhlásenie dieťaťa resp. žiaka zo stravy, ktorému je hradená strava formou dotácie 

     na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.  

 

2. Rodič dieťa resp. žiaka musí pre poskytnutie dotácie vo výške 1,30 € splniť dve 

     podmienky zákona a to, že sa jeho dieťa resp. žiak zúčastní vyučovania a musí odobrať 

     stravu v daný deň. Stačí aj jedna vyučovacia hodina, t. j. ak dieťa alebo žiak príde 

     na vyučovanie v priebehu dňa a odoberie obed, bude mu táto dotácia poskytnutá. 

 

3. V prípade, že dieťa odíde z vyučovania v priebehu dňa a obed neodoberie, rodič teda  

    nesplnil obidve podmienky poskytnutia dotácie. V tomto prípade, ak zabudne dieťa resp.      

    žiaka odhlásiť zo stravy, musí mu tento obed uhradiť v plnej výške zákonný zástupca   

    dieťaťa resp. žiaka. 

 

4. Prihlasovanie a odhlasovanie je možné deň vopred a maximálne do 7,30 hodiny 

    daného dňa na tel. čísle: 034/7770079 alebo 0917/893169 u vedúcej školskej jedálne. 

 

                                                                      Čl. 6 

Zrušovacie ustanovenie 

 

 Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia stráca účinnosť a platnosť Všeobecne 

záväzné nariadenie obce Sekule č. 3/2021 a jeho Dodatok č. 1, ktorým sa určuje výška 

príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov, výšku 

príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Sekule. 

 

                                                                      Čl.7 

                                               Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

(1) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné 

nariadenie obce Sekule č. 3/2021 zo dňa 7.10.2021 o výške príspevku zákonného zástupcu 

dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni 

a jeho dodatok č. 1. 

(2)  Na tomto VZN sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Sekuliach dňa 14.12.2022 uznesením   

č. 21A/2022. 

(3)  Zmeny a doplnky k VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo. 

(4)  Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023. 



 

 

 


