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Dôvodová správa 
 

Materiál sa predkladá na rokovanie obecného zastupiteľstva obce Kysak 

Návrh na úpravu finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových  kategórií 

stravníkov. 

Materská škola desiata Obed olovrant úhrada Doplatok 

rodiča 

predškoláci 0,36 € 0,85 € 0,24 € 1,45 € 1,45 € 

predškoláci 0,36 € 0,85 € 0,24 € 1,45 € 0,25 € 

 

Základná škola Obed  úhrada Doplatok rodiča 

Stravníci 6 – 11 rokov I. stupeň 1,15 € 1,15 € 0 € 

Stravníci 12 – 15rokov II. stupeň 1,23 € 1,23 € 0,03 € 

 

Dospelý stravníci Obed - suroviny Obed - réžia úhrada 

1,41 € 1,20 € 2,61 € 

 

Príspevok v školskej jedálni (ďalej len ŠJ) od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých stravníkov 

 

3.1 V súlade s ods. 9 § 140 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní sa činnosť v školských jedálňach 

uskutočňuje za čiastočnú úhradu nákladov. V súlade s ods. 11 § 140 uvedeného zákona MŠ SR stanovilo 

finančné pásma určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno hlavné jedlo podľa vekových kategórií. 

 

3.2. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca neplnoletého dieťaťa/žiaka alebo dospelý stravník vo výške 

nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov je uvedený v tabuľke pre jednotlivé vekové 

kategórie stravníkov. 

Príspevky sa uhrádzajú do 10. v mesiaci, za celý nasledujúci mesiac bankovým prevodom alebo poštovou 

poukážkou na účet školskej jedálne pri ZŠ a MŠ. 

 

3.3 Aktuálna výška poplatku podľa skutočných nákladov na prípravu jedného hlavného jedla s dodržaním 

odporúčaných výživových dávok pre jednotlivé vekové kategórie v súlade s ods. 10 §140 zákona č. 245/2008 

Z.z. o výchove a vzdelávaní sa určí rozhodnutím obecného zastupiteľstva. 
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3.4 Prípadnú neúčasť na stravovaní je možné nahlásiť deň vopred, do 14.00 hod. osobne v školskej jedálni, príp. 

na tel. čísle +421 055/6991659, alebo elektronicky. Včas nahlásená neúčasť na stravovaní sa zohľadní 

v najbližšom mesiaci. 

 

3.5. Na úhradu neodobranej stravy je zákonný zástupca dieťaťa povinný vložiť na účet školskej jedálne 

„depozit“ v hodnote 25,- € do 10.09.aktuálneho roku. Tento depozit mu bude zúčtovaný do 10.07. aktuálneho 

roku. Depozit slúži na zúčtovanie stravy v prípade, že zákonný zástupca nestihne včas odhlásiť žiaka z obedu. 

 

Príspevok na režijné náklady v školskej jedálni (ďalej len ŠJ)  

 

4.1 V súlade s ods. 10 § 140 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní príspevok na čiastočnú úhradu 

nákladov na režijné náklady určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením 

 

4. 2 Príspevok na režijné náklady je určený na nákup materiálno-technického vybavenia školskej jedálne vrátane 

opráv a údržby zariadenia, tiež na výdavky spojené so zabezpečením hygieny a kultúry stolovania. 

 

4.3 Príspevok na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca dieťaťa/žiaka a dospelý vo výške: 

-4 eur/ mesiac v MŠ 

-4 eur/ mesiac v ZŠ 

-1,20eur za 1 hlavné jedlo dospelých 

 

4. 4 Príspevok na réžiu platia aj stravníci v hmotnej núdzi. 

 

4.5 Príspevok na režijné náklady sa uhrádza do konca mesiaca vopred za celý nasledujúci mesiac spolu s      

      príspevkom na nákup potravín. 

 

Dotácia na stravu  

 

v zmysle novely zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších predpisov s 

účinnosťou od 1.1.2019, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa 

dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytuje na každý deň, v ktorom sa dieťa 

zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo 

stravu.   

 

Dotácia je 1,20 €  na jeden obed 

 

           

 

 

 

 

 

http://www.kysak.sk/files/2016-04-07-082521-Dodatok-3-VZN-4-2009-OUrceniPrispevkuZSSJ-1.pdf#page=1
http://www.kysak.sk/files/2016-04-07-082521-Dodatok-3-VZN-4-2009-OUrceniPrispevkuZSSJ-1.pdf#page=1

