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V Krajnej Poľane : 16.01.2023 



Všeobecne  záväzné  nariadenia obce Krajná Poľane  č. 1/2023  o určení  výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín,  výšky príspevku na režijné náklady a podmienky 

úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krajná Poľana.  

 

 

Návrh VZN č.1/2023 zverejnený dňa:   01.02.2023 

Pripomienky k návrhu VZN č .1/2023 do :  15.02.2023 

Návrh VZN č.1/2023 schválený dňa:   24.02.2013   

 

VZN č.1/2023 vyvesené dňa:                28.02.2023    

Účinnosť VZN č.1 /2023 dňa:   01.03.2023    

 

 Obecné zastupiteľstvo obce Krajná Poľana na základe samosprávnej pôsobnosti podľa 

ustanovenia §6 ods. 1  a § 11 ods.4 písm. g, zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a na základe  ust. §140 ods. 9 a ods.10  zákona č.245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní v znení neskorších predpisov /školský zákon/   v y d á v a  toto  všeobecné záväzné 

nariadenie ( ďalej len „VZN „ ), ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov na nákup potravín , výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady 

v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krajná Poľana. 

    

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

(1) Toto všeobecné záväzné nariadenie obce Krajná Poľana určuje výšku príspevku na čiastočnú  

úhradu  nákladov,  výšku príspevku na režijné  náklady  a podmienky úhrady v školskej jedálni pri 

základnej škole   v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krajná Poľana. 

 

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

uhrádza  zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 

stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. 

 

(3) Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci , zamestnanci MŠ a ZŠ 



 

(4) Školská jedáleň, ktorej  zriaďovateľom je  obec Krajná Poľana poskytuje stravovanie podľa 

odporúčaných výživových dávok, materiálno spotrebných noriem a receptúr pre školské 

stravovanie  podľa vekových skupín stravníkov vydaných Ministerstvom školstva, vedy výskumu 

a športu SR pre deti materských škôl, žiakov základných škôl, zamestnancov škôl MŠ a ZŠ. 
 

 

 

Čl. 2 

Určenie výšky  čiastočného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v školskej 

jedálni   

 

 Zriaďovateľ obec Krajná Poľana v zmysle ustanovenie § 140 ods. 9 školského zákona určuje 

výšku čiastočného príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa a žiaka na nákup potravín 

podľa vekových kategórií stravníkov v školskej jedálni v nadväznosti na odporúčané výživové 

dávky. 

 Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov sú 

stanovené  MŠVV  a  Š SR.  

a) Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy uhrádza výšku  finančného príspevku na stravovanie 

vo výške nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov od 2 

do 6 rokov v súlade s  finančným pásmom „ A „  1.pásmo vydaným MŠVV a Š SR. Zákonný 

zástupca  dieťaťa základnej školy uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške 

nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových  kategórií stravníkov od 6 do 11 

rokov v súlade s finančným pásmom „A“ 1. pásmo vydaným MŠVV a Š  SR. Výška príspevku 

je 1,30€ 

b) Zákonný zástupca dieťaťa základnej školy uhrádza výšku  finančného príspevku na stravovanie 

vo výške nákladov na nákup potravín na jedno jedlo s podľa vekových kategórií stravníkov od 

11 do 15 rokov v súlade s  finančným pásmom  „ A „ 1. pásmo vydaným MŠVV a Š SR 

c) Zamestnanci základnej školy, školského zariadenia a  materskej  školy majú výšku príspevku 

na jedno jedlo určenú v kategórií  stravníci od 15 do 19 rokov  v súlade s  finančným pásmom 

„B“ 1. pásmo  vydaným MŠVV a Š SR . 

 

1.) stravníci v  materskej škole (MŠ)  vo veku 2 do 6 rokov : 1,70€ ( za celodennú stravu: desiata 

0,40€ , obed 1,00€, , olovrant 0,30€)   

2.) stravníci v základnej škole (ZŠ) vo veku od 6 do 11 rokov:  I. stupeň  1,30€   stravníci v ZŠ vo 

veku 11-15 rokov, II. stupeň 1,50€  

3.) zamestnanci ZŠ a MŠ  2,00€  denne  pásmo  

 

 



 Čl. 3                                                                                                   

Výška príspevku na režijné náklady v školskej jedálni a podmienky úhrady za stravovanie   

(1.) Príspevok na úhradu režijných nákladov je 1,28 € za každý odobratý obed zamestnanca      

 ZŠ a  MŠ . Platí sa mesačne  podľa počtu odobratých obedov. Príspevok sa uhrádza           

 na účet školskej jedálne vedený vo VÚB a. s. pobočka Svidník  č. ú.                                                      

 SK17 0200 0000 0012  2917  3553 . 

(2) Výška stravného za zamestnanca ZŠ a MŠ je podľa finančného pásma B, 1. pásmo čo činí 2,00€ 

 za jeden obed. Stravné sa uhrádza na začiatku daného mesiaca šekovou poukážkou alebo 

 formou IB na účet  školskej jedálne vedený vo VÚB a. s. pobočka Svidník, č.ú. SK17 0200 0000 

 0012 2917 3553. 

 

Čl.4 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom 

                                                                                 

(1) MŠ je vo finančnom pásme A, 1. pásmo. Poplatok za desiatu  je 0,40€, za obed 1,00€ a za  

olovrant 0,30€, čo spolu činí 1,70€ za deň. Deti , ktoré sú  oprávnené poberať dotáciu  na 

podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, alebo  príjem rodiny nie je viac  ako  vo výške  

životného minima doplácajú za deň 0,40€ , nakoľko je im poskytnutá dotácia vo výške 1,30€ na 

deň. Ak počet detí v hmotnej núdzi dosiahne  minimálne 50%  z celkového počtu detí 

v zariadení MŠ, dotácia 1,30€ bude poskytnutá všetkým 

(2) ZŠ je vo finančnom pásme A, 1. pásmo. Poplatok za  jeden obed na I. stupni je 1,30€ na iI. stupni  

je 1,50€. Žiaci ktorí sú oprávnení poberať dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom 

dieťaťa, alebo  príjem rodiny nie je viac  ako  vo výške  životného minima  platia stravne 

nasledovne:    

-Žiaci vo veku od 6-11 rokov poberajú dotáciu 1,30€ .Dotácia pokryje  výšku stravného na jeden 

obed, čiže obedy neplatia 

- Žiaci vo veku  od 11 do 15 rokov poberajú dotáciu 1,30€. Výška stravného je 1,50€ . Dotácia 

nepokryje výšku stravného na jeden obed. Doplatok žiaka činí 0,20 za obed. 

 Ak počet žiakov ZŠ v hmotnej núdzi do siahne minimálne 50% z celkového počtu žiakov   

 v zariadení ZŠ, dotácia 1,30 bude poskytnutá pre všetky deti. 

 

 

Čl.5 

Určenie podmienok platenia príspevku 

(1.) Zákonný zástupca žiaka I. a II . stupňa  ZŠ uhrádza stravné vždy v prvý týždeň daného mesiaca 

v hotovosti  vedúcej školskej jedálne, šekovou poukážkou alebo formou IB na účet  školskej 

jedálne vedený vo VÚB a. s. pobočka Svidník, č .ú. SK17 0200 0000 0012 2917 3553. 



 

(2.) Zákonný zástupca dieťaťa v MŠ je povinný uhradiť za dieťa  1,70€ za deň.   Za stravu detí v MŠ 

sa  platí jednorazovo šekovou poukážkou, ktorú vystaví vedúca školskej jedálne spolu 

s menným  zoznamom  detí na ktorom je uvedené, koľko  má dieťa  - zákonný zástupca  zaplatiť. 

Poplatky za stravu vyzbiera od zákonného zástupcu  riaditeľka MŠ a zaplatí šekovú poukážku 

vždy najneskôr do 25 dňa v danom mesiaci .  

 

 

Čl. 6 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

(1)  Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce 

Krajná Poľana  . 

(2)  Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Krajná Poľana dňa          

 24.02.2023  uznesením č.  4/1/2023 

(3)   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom  01.03.2023  

 

 
 
 
 
 

Jozef Feciľak  v. r.                                                        

 starosta obce 

 


