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     Obecné zastupiteľstvo obce Horné Vestenice vo veciach územnej samosprávy v zmysle 

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

v znení neskorších predpisov a  § 140 ods. 10,  § 141 ods. 5 až 7 zákona  

č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách 

v pôsobnosti MPSVR SR § 4  v znení neskorších predpisov vydáva pre územie Obce Horné 

Vestenice toto: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Vestenice  

č. 1/2019 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady 

v školskej jedálni 

 

I. 

Úvodné ustanovenia 

1. Obec Horné Vestenice je zriaďovateľom zariadenia školského stravovania – školskej 

   jedálne Horné Vestenice. 

2. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú úhradu nákladov vo výške 

   nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na 

   odporúčané výživové dávky, ďalej len „finančný príspevok na stravovanie“. 

3. Účelom tohto nariadenia je určiť výšku finančného príspevku na stravovanie   zákonného 

zástupcu dieťaťa  a určiť podmienky platenia tohto finančného  príspevku za stravovanie 

v školskej jedálni. 

4. Školská jedáleň poskytuje služby stravovania pre zamestnancov obce a pre fyzické osoby – 

starobný dôchodca, invalidný dôchodca s postihnutím nad 70% s trvalým pobytom v obci 

Horné Vestenice. 

 

II. 

Výška finančného príspevku na stravovanie 

1. Obec Horné Vestenice určuje výšku finančného príspevku na stravovanie v školskej 

jedálni na stravníka nasledovne: 

Materská škola 

(stravníci od 2  do 6 rokov)                 Desiata         Obed         Olovrant       SPOLU 

(2. finančné pásmo)                             0,36  €          0,85 €        0,24 €           1,45 € 

 

Dospelí stravníci - zamestnanci                               Obed 

(stravníci od 15 -19 rokov)                                        1,33 € 

( 2.finančné pásmo) 

 

Fyzické osoby (starobný dôchodca   a                    Obed  

invalidný dôchodca s postihnutím nad 70%          1,33 € 

s trvalým pobytom v obci Horné Vestenice)     

 



III.  

Výška príspevku na režijné náklady 

1. Výška príspevku fyzických osôb (starobný dôchodca a invalidný dôchodca s postihnutím 

nad 70 %  s trvalým pobytom v obci Horné Vestenice) na režijné náklady na jedno jedlo je 

vo výške 1,23 €. 

 

IV. 

Podmienky pri poskytnutí stravovania formou dotácie  

na podporu výchovy k stravovacím návykom 

1. Dotácia na podporu výchovu k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia“) sa 

poskytuje vo výške 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-

vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu. 

2. Dotácia sa od 01.09.2019 poskytuje: 

a) na dieťa navštevujúce posledný ročník materskej školy 

b) na dieťa vo veku od 2 - 5 rokov, navštevujúce materskú školu a žijúce v domácnosti, 

ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške 

životného minima. 

3. Zriaďovateľ – Obec Horné Vestenice doplatí rozdiel medzi dotáciou a výškou finančného 

pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo sumou vo výške 0,25 € / dieťa / deň. 

4. Zákonnému zástupcovi dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia a u ktorého podľa 

potvrdenia od ošetrujúceho lekára (gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.) 

zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie a školská jedáleň uvedený druh stravovania 

nezabezpečuje, zriaďovateľ vyplatí dotáciu  v hotovosti alebo bankovým prevodom na 

jeho bankový účet a to v nasledujúcom mesiaci na základe evidencie dochádzky dieťaťa do 

materskej školy. 

5. Zákonný zástupca je povinný bezodkladne oznámiť materskej škole neúčasť ako aj dĺžku 

trvania neúčasti dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese a odhlásiť ho zo stravy. 

Z dôvodu iných nepredvídateľných prekážok zo strany materskej školy alebo zriaďovateľa 

bude dieťa zo stravy odhlásené automaticky. 

6. V prípade neodhlásenia dieťaťa zo stravy je zákonný zástupca povinný uhradiť finančný 

príspevok na stravovanie vo výške stanoveného finančného pásma za každý deň (bez 

poskytnutia dotácie), v ktorom sa dieťa nezúčastní vzdelávacieho procesu v materskej 

škole, ale zostane aj naďalej prihlásené na stravu. 

7. Odhlásenie zo stravy je možné najneskôr do 14.00 hod. predchádzajúceho dňa okrem 

pondelka, kedy je možné odhlásenie zo stravy do 7.30 hod. Vo výnimočných prípadoch, 

keď dieťa náhle ochorie, je možné dieťa odhlásiť aj ráno, najneskôr do 7.30 hod.  Ak sa tak 

nestane, zákonný zástupca uhrádza plnú výšku finančného príspevku na stravovanie bez 

dotácie. 

8. V prípade prvého dňa neúčasti dieťaťa na výchovno-vzdelávacej činnosti si zákonný 

zástupca môže odobrať stravu zo školskej jedálne, ale zaplatí plnú výšku finančného 

príspevku na stravovanie bez dotácie.  

 

 

 



V. 

Určenie podmienok platenia príspevku 

1. Finančný príspevok na stravovanie  je potrebné uhradiť v hotovosti do pokladne Školskej 

jedálne pri Materskej škole v Horných Vesteniciach alebo bankovým prevodom na číslo 

účtu  IBAN SK60 0200 0000 0016 5655 8853,  VÚB Prievidza a to mesačne vopred 

najneskôr do posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

2. Včas nahlásená neúčasť na stravovaní sa zohľadní v najbližšom mesiaci.  

3. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný bezodkladne oznámiť  neúčasť ako aj dĺžku trvania 

neúčasti dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese a odhlásiť ho zo stravy. Z dôvodu 

iných nepredvídateľných prekážok zo strany materskej školy alebo zriaďovateľa bude 

dieťa zo stravy odhlásené automaticky. 

4. V prípade neodhlásenia dieťaťa zo stravy je zákonný zástupca povinný uhradiť finančný 

príspevok na stravovanie vo výške stanoveného finančného pásma za každý deň, v ktorom 

sa dieťa nezúčastní vzdelávacieho procesu v materskej škole, ale zostane aj naďalej 

prihlásené na stravu. 

5. Odhlásenie zo stravy je možné najneskôr do 14.00 hod. predchádzajúceho dňa okrem 

pondelka, kedy je možné odhlásenie zo stravy do 7.30 hod. Vo výnimočných prípadoch, 

keď dieťa náhle ochorie, je možné dieťa odhlásiť aj ráno, najneskôr do 7.30 hod.  Ak sa tak 

nestane, zákonný zástupca uhrádza plnú výšku finančného príspevku na stravovanie 

6. Tieto isté podmienky úhrady finančného príspevku na stravovanie a spôsob odhlasovania 

zo stravy platia pre zamestnancov obce ako aj iné fyzické osoby, ktoré využívajú služby 

stravovania. 

 

VI.  

Záverečné ustanovenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Vestenice č.1/2019 bolo schválené 

Obecným zastupiteľstvom v Horných Vesteniciach dňa 12.07.2019 uznesením číslo 

86/2019. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť po uplynutí 15. dňa od zverejnenia 

na úradnej tabuli Obecného úradu v Horných Vesteniciach t.j. 30.07.2019. 

3. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 2/2017 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok 

úhrady v školskej jedálni schválené Obecným zastupiteľstvom v Horných Vesteniciach dňa 

16.08.2017 uznesením č. 109/2017 

 

 

 

 Ing. Pavol Foltán 

                  starosta obce 


