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 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jovsa 

č.2/2022 

 
o určení výšky mesačného príspevku na stravu v Základnej škole a 

Materskej škole zriadených Obcou 

 

 
 

 

Čl.1 

Úvodné ustanovenia 

 

Predmet úpravy 

 

1. Všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“)stanovuje: 

a) Výšku a spôsob úhrady príspevku stravníka, alebo zákonného zástupcu stravníka na  

úhradu nákladov za stravníka v Školskej jedálni zriadenej Obcou. 

 

 

2. Obec Jovsa je zriaďovateľom: 

a.) Materskej školy Jovsa 

b.) Základnej školy Jovsa 

 

 

3. Súčasťou Základnej školy Jovsa sú Obcou zriadené školské zariadenia: 

a.) Školský klub detí 

b.) Školská jedáleň 

 

 

4. Základná škola a školské zariadenia sú zriadené Obcou Jovsa pri výkone samosprávy a sú 

na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradené do 

siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

 

 

 

5. Príspevkom sa pre účely tohto nariadenia rozumie finančná čiastka, ktorou prispieva   

stravník, alebo zákonný zástupca stravníka na úhradu nákladov na stravovanie v Školskej 

jedálni. 

 

 



 

 

 

Čl.2 

Výška príspevku stravníka, alebo zákonného zástupcu stravníka na úhradu nákladov 

v Školskej jedálni 

 

 

1. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za úhradu nákladov, ktoré uhrádza 

zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 

stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. 

 

 

2. Poplatok za stravu pre dieťa materskej školy a základnej školy je stanovený podľa 

finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo s účinnosťou od 01.01.2023 

 vydaného MŠVVŠ SR.  

 

 

3. Stravníkom v Školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl, obce, so súhlasom 

zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu v nej 

stravovať aj iné fyzické osoby. 

 

 

 

Čl.3 

Finančný limit na stravu 

 

 

Finančný limit na stravu je:  

I. detský stravník MŠ - celodenná strava: vo výške stravného limitu 1,70€ 

Z toho: desiata : 0,40€  

                obed: 1,00€  

           olovrant: 0,30€ 

                spolu:  1,70€ 

 

II. detský stravník - ročníky 1-4 obed: vo výške stravného limitu 1,30€  

ročníky 5-9 obed: vo výške stravného limitu 1,50€  

III. dospelý stravník: hodnota stravného limitu : 1,70€  

réžia :  2,10€ 

spolu : 3,80€  
vlastný zamestnanec: zamestnávateľ hradí 55% t.j. 2,10€  



zamestnanec hradí 45% t.j. 1,70€  

                                   spolu 3,80€  
(z toho mu ešte prispieva SF podľa Kolektívnej zmluvy)  

cudzí / iný dospelý hradí celú výšku 3,80 €  

(maximálne finančné limity sú uvedené v Prílohe 1)  

 

 

.  

Čl.4 

Povinnosti zákonného zástupcu 

 

 

Zákonný zástupca je povinný:  

a.) prihlásiť a odhlásiť dieťa zo stravy,  

b.)odhlásiť dieťa zo stravy vždy deň vopred do 14.00 hod. u vedúcej školskej jedálne  

c.)uhradiť poplatok za jedlo vo výške stanoveného finančného pásma za každý deň, v prípade,  

že nesplnil povinnosť odhlásiť dieťa zo stravy a to najneskôr v deň úhrady stravy  

nasledujúci mesiac,  

d.)uhradiť rozdiel medzi stanoveným limitom a štátnou dotáciou za stravu dieťaťa v hmotnej 

núdzi za každý deň, v ktorom sa zúčastnilo vyučovacieho procesu a odobralo obed do konca 

mesiaca, vopred za celý mesiac, a to iba bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na účet  

školskej jedálne pri ZŠ v Jovse.  

 

 

Čl.5 

Diétne stravovanie 

 

 

V prípade, že zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie:  

a.)predloží zákonný zástupca dieťaťa škole alebo školskému zariadeniu zápisný lístok na  

diétne stravovanie s písomným potvrdením lekára – špecialistu,  

b.)riaditeľ školy alebo školského zariadenia vydá rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa  

na diétne stravovanie,  

c.)ak riaditeľ školy alebo školského zariadenia vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na diétne  

stravovanie, poskytne mu zariadenie školského stravovania diétne stravovanie, ak ho  

zabezpečuje. 



Čl. 6 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

 

1. Toto všeobecné záväzné nariadenie Obce Jovsa o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k 

stravovacím návykom dieťaťa nadobúda platnosť dňom schválenia v Obecnom zastupiteľstve v 

Jovse.  

 

2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce 

Jovsa.  

 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Jovsa dňa 14.12.2022 

uznesením č.134/2022. 

 

4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2023. 

 

5.Týmto VZN sa ruší VZN č.1/2019 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa. 

 

Vypracovala: Eva Sidorová – vedúca školskej jedálne pri ZŠ v Jovse  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Mgr. Ľubica Čornejová, v. r.  

                                                                                                            starostka obce 

 

 

Príloha č.1:Finančné pásma A na nákup potravín 


