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Obecné zastupiteľstvo obce Pernek, na základe § 6 ods. 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, § 140 ods. 92 a § 140 ods. 103 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

vydáva toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek 

č.  8 / 2022, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek  

č.  5 / 2020 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej 

škole pre 1. – 4. ročník s materskou školou Pernek a v školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pernek  

v znení všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 4/2022 

 
 

 

Čl. I 

§ 6 všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 5/2020  

v znení všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 4/2022  

sa na základe všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 8/2022  

mení a dopĺňa takto: 

 

 

 
1 § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom 

zriadení“): „Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v rozpore 

s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila 

súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným 

zákonom.“. 
2 § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“): „Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec 

alebo samosprávny kraj, poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza 

zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti  

na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov, ak tak určí 

zriaďovateľ.“. 
3 § 140 ods. 10 školského zákona: „Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné 

náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, určí 

zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.“. 

§ 140 ods. 11 školského zákona: „Príspevok podľa odseku 8 a 10 sa neuhrádza, ak plnoletý žiak alebo zákonný 

zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej 

núdzi podľa osobitného predpisu.“. 
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1. Z § 6 ods. 13 všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 5/2020 o výške príspevkov  

na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej škole pre 1. – 4. ročník s materskou školou Pernek 

a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pernek (ďalej len „VZN č. 5/2020“) 

v znení všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek č. 4/2022, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 5/2020, sa na základe všeobecne záväzného 

nariadenia obce Pernek č. 8/2022 vypúšťa doterajšie znenie odseku 13 a celá tabuľka. 

 

2. Do § 6 VZN č. 5/2020 sa vkladá nové ustanovenie § 6 ods. 13 a nová tabuľka. Nové ustanovenie 

§ 6 ods. 13 VZN č. 5/2020 a nová tabuľka na základe VZN č. 8/2022 znejú:  

„Ak bude zriaďovateľovi poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 

podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka 

uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín, určený týmto všeobecne 

záväzným nariadením podľa vekových kategórií stravníkov, znížený o poskytnutú dotáciu.  

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a príspevku na režijné náklady  

sa určuje takto:“ 

 

 

 

3. Ustanovenie § 6 VZN č. 5/2020 v znení VZN č. 4/2022 a VZN č. 8/2022 znie: 

 

§ 6 

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo 

a príspevku na režijné náklady školskej jedálne  

Školská jedáleň 

  

Finančný limit na nákup 

potravín v EUR 

 

Dotácia na 

podporu výchovy 

k stravovacím 

návykom dieťaťa 

(v EUR) 

 

Režijné náklady 

paušálne 

mesačne v EUR 

Príspevok ZZ na 

čiastočnú úhradu 

nákladov na nákup 

potravín 

a príspevok ZZ  

na režijné náklady 

(v EUR) 

 Desiata Obed Olovrant 

Materská škola 0,50 € 1,20 € 0,40 € - 5,00 € /2,10 € x počet dní/ 

+5,00 € 

Dieťa MŠ rok 

pred plnením 

povinnej školskej 

dochádzky 

0,50 € 1,20 € 0,40 € 1,30 € 5,00 € /0,80 € x počet dní/ + 

5,00 € 

ZŠ žiaci  

1.-4.ročník 

- 1,70 € -  5,00 € /1,70 € x počet dní/ + 

5,00 € 

Zamestnanci - 2,40 € - - 1,50 €/jedno jedlo 3,90 € (spolu za 

jedno jedlo) 
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(1) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo (ďalej len 

„príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín“) je určený na nákup potravín na jedno 

jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a platné 

finančné pásma zverejnené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.4 

 

(2) Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení;  

so súhlasom obce Pernek a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu 

v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.5 

 

(3) Obec Pernek určuje pre výpočet príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín  

3. finančné pásmo pre všetky vekové kategórie stravníkov.6 

 

(4) Príspevok na režijné náklady školskej jedálne (ďalej len „príspevok na režijné náklady“)  

je určený na bežné výdavky školskej jedálne. Zákonný zástupca prispieva na režijné náklady 

sumou 5,00 eur mesačne za jedno dieťa.  

 

(5) Príspevok na režijné náklady podľa odseku 4 je paušálnou platbou, ktorú zákonný zástupca uhrádza 

za jedno dieťa a kalendárny mesiac bez ohľadu na počet dní v mesiaci, v ktorých sa dieťa zúčastnilo  

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

stravu. Ak sa dieťa v niektorých dňoch v mesiaci nezúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti 

alebo vyučovania podľa predchádzajúcej vety a neodobralo stravu, príspevok na režijné náklady 

nie je možné zákonnému zástupcovi vrátiť, a to ani v pomernej časti. 

 

(6) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a príspevok na režijné náklady  

sa uhrádzajú do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, a to bezhotovostne na účet 

školskej jedálne, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., číslo účtu: 5147315720/0900, IBAN:  

SK89 0900 0000 0051 4731 5720, alebo poštovým poukazom. 

 

(7) Obec Pernek môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

a príspevku na režijné náklady, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom 

dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi7 podľa osobitného predpisu.8  

To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa osobitného predpisu.9 

 

(8) Neúčasť na stravovaní je možné oznámiť vedúcemu školskej jedálne do 8:00 hod. príslušného dňa, 

a to osobne, telefonicky, písomne alebo e-mailom. Podrobnosti o postupe podľa predchádzajúcej 

vety môže vydať riaditeľ Základnej školy pre 1. – 4. ročník s materskou školou Pernek alebo vedúci 

školskej jedálne. 

 
4 https://www.minedu.sk/financne-pasma-pre-skolske-stravovanie/ 
5 § 140 ods. 3 školského zákona 
6 § 140 ods. 13 školského zákona: „Finančné pásma určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo 

podľa vekových kategórií stravníkov a materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie zverejňuje 

ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie 

možno rozširovať za finančnú odplatu len s predchádzajúcim písomným súhlasom ministerstva školstva.“. 
7 § 140 ods. 12 školského zákona: „Podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevku určí zriaďovateľ; 

ak je zriaďovateľom obec alebo samosprávny kraj, podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevku určí 

všeobecne záväzným nariadením.“. 
8 Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 
9 § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. 
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(9) V prípade vopred oznámenej neúčasti dieťaťa alebo žiaka na stravovaní podľa odseku 8 zákonný 

zástupca neplatí príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín za daný deň.  

 

(10) V prípade neodhlásenia dieťaťa alebo žiaka zo stravy vopred podľa odseku 8, je zákonný zástupca 

povinný uhradiť za daný deň príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v plnej 

výške podľa určeného 3. finančného pásma. 

 

(11) Ak zdravotný stav dieťaťa vyžaduje podľa posúdenia ošetrujúceho lekára osobitné stravovanie, 

obec Pernek vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti 

rozhodnutím súdu, za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti 

v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole, dotáciu na podporu výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa v sume 1,30 eur, poskytovanú podľa osobitného predpisu.10 

 

(12) Zamestnanci a iné fyzické osoby prispievajú na režijné náklady sumou 1,50 eur/jedno jedlo. 

 

(13) Ak bude zriaďovateľovi poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 

podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka 

uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín, určený týmto všeobecne 

záväzným nariadením podľa vekových kategórií stravníkov, znížený o poskytnutú dotáciu.  

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a príspevku na režijné náklady  

sa určuje takto: 

 
10 § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z.: „Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje 

v sume 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo 

vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil 

diétne jedlo podľa osobitného predpisu dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav 

vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, 

zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím 

súdu; za vyučovanie v základnej škole sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez 

pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole.“. 

 

Školská jedáleň 

  

Finančný limit na nákup 

potravín v EUR 

 

Dotácia na 

podporu výchovy 

k stravovacím 

návykom dieťaťa 

(v EUR) 

 

Režijné náklady 

paušálne 

mesačne v EUR 

Príspevok ZZ na 

čiastočnú úhradu 

nákladov na nákup 

potravín 

a príspevok ZZ  

na režijné náklady 

(v EUR) 

 Desiata Obed Olovrant 

Materská škola 0,50 € 1,20 € 0,40 € - 5,00 € /2,10 € x počet dní/ 

+5,00 € 

Dieťa MŠ rok 

pred plnením 

povinnej školskej 

dochádzky 

0,50 € 1,20 € 0,40 € 1,30 € 5,00 € /0,80 € x počet dní/ + 

5,00 € 
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(14) Po zúčtovaní školského roka vedúca školskej jedálne vráti vzniknutý preplatok zákonnému 

zástupcovi na účet, z ktorého boli uhrádzané mesačné zálohy, alebo na iný účet, ktorý uviedol 

zákonný zástupca na účel vrátenia preplatku. 

 

 

 

Čl. II 

Účinnosť 

 

(1) Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Pernek č. 89/2022  

zo dňa 15.12.2022. 

 

(2) Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Pernek dňa 16.12.2022. 

 

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01.01.2023. 

 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Martin Ledník 

                                                                                                 starosta obce Pernek 

 

 

 

 

 

 

Toto schválené všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 8/2022, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 5/2020 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 

v Základnej škole pre 1. – 4. ročník s materskou školou Pernek a v školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pernek v znení všeobecne záväzného nariadenia obce Pernek  

č. 4/2022  (ďalej len „VZN č. 8/2022“) bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Pernek dňa 16.12.2022 

pod číslom expedovanej pošty: 925/22. V rovnaký deň bolo zverejnené aj na webovom sídle obce 

Pernek www.pernek.sk. 

 

Toto schválené VZN č. 8/2022 bolo zvesené z úradnej tabule obce Pernek dňa ........................ 

pod číslom doručenej pošty: ............................... . 

ZŠ žiaci  

1.-4.ročník 

- 1,70 € -  5,00 € /1,70 € x počet dní/ + 

5,00 € 

Zamestnanci - 2,40 € - - 1,50 €/jedno jedlo 3,90 € (spolu za 

jedno jedlo) 

http://www.pernek.sk/

