
 
Obec Medzany v rámci samosprávnej pôsobnosti podľa § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov  a Obecné zastupiteľstvo v Medzanoch v súlade s § 11 zákona 
č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods.1 v spojení s § 7 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení schválilo 
tento 
 

D o d a t o k   č. 4 
  

 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č.  1/2014  z 1. 9. 2014 o  povinnom príspevku na 
pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku na činnosť 

školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania 
 

Čl. I 
§6  

Povinný príspevok na nákup potravín 
v zariadení školského stravovania 

 
l. Na stravovanie dieťaťa alebo žiaka v zariadení školského stravovania je zákonný zástupca 
povinný mesačne prispievať sumou, ktorú určí starosta na návrh riaditeľa školy a vedúcej 
zariadenia školského stravovania v rozpätí finančných pásiem podľa prílohy č. l nariadenia. 
 
2. Príspevok na nákup potravín na prípravu jedál a nápojov sa určuje nasledovne: 
 
a) pre materskú školu (stravníci od 2 rokov - do 6 rokov): 4. pásmo 
- desiata: 0,30 Eur, obed: 0,70 Eur, olovrant: 0,27 Eur, t.j. spolu: 1,27 Eur. 
b) pre základnú školu (stravníci od 6 rokov – do 11 rokov): 2 pásmo 
- obed: 0,95 Eur, spolu: 0,95 Eur. 
c) pre základnú školu (stravníci od 11 rokov – do 15 rokov): 2 pásmo 
- obed: 1,01 eur, spolu: 1,01 Eur. 
d) dospelého stravníka (zamestnanca školy, školského zariadenia, obce) 
 podľa vekovej kategórie stravníkov od 15 -18/19 ročných  sa úhrada  realizuje podľa 
Zákonníka práce. Hodnota obedu sa stanovuje na 2,30 €, pričom dospelý stravník , 
ktorý je zamestnancom obce prispieva sumou 
 0,69 € - príspevok zamestnanca 
 1,25 € - príspevok zamestnávateľa 55% z hodnoty jedla 
 0,36 € - príspevok zo sociálneho fondu 
 
 
3. Príspevok na nákup potravín na prípravu jedál a nápojov sa určuje pre iné fyzické osoby 
nasledovne: 

-  okrem príspevku na nákup potravín na jedlo podľa písm. d) ods. 2 §6 tohto 
nariadenia (1,05 Eur) iné fyzické osoby uhrádzajú aj režijné náklady na prípravu a 
výdaj jedla vo výške 1,25 Eur, t.j. spolu: 2,30 Eur. 
 

 
 
 
 
 
 
 



2. V § 6 ,  Povinný príspevok na nákup potravín v zariadení školského stravovania 
sa mení bod 2 d)  a bod 3 takto : 

 
  
 2. Príspevok na nákup potravín na prípravu jedál a nápojov sa určuje nasledovne: 
 
 d) dospelého stravníka (zamestnanca školy, školského zariadenia, obce)- 2.pásmo 
 podľa vekovej kategórie stravníkov od 15 -18/19 ročných a úhrada sa realizuje podľa 
Zákonníka práce. Hodnota obedu sa stanovuje na 2,49 €, pričom dospelý stravník , 
ktorý je zamestnancom obce prispieva sumou 
 0,75 € - príspevok zamestnanca 30% z hodnoty jedla 
 1,37 € - príspevok zamestnávateľa 55% z hodnoty jedla 
 0,37 € - príspevok zo sociálneho fondu 15% z hodnoty jedla 
 
 
3. Príspevok na nákup potravín na prípravu jedál a nápojov sa určuje pre iné fyzické osoby 
nasledovne: 

-  okrem príspevku na nákup potravín na jedlo podľa písm. d) ods. 2 §6 tohto 
nariadenia (1,12 Eur) iné fyzické osoby uhrádzajú aj režijné náklady na prípravu a 
výdaj jedla vo výške 1,37 Eur, t.j. spolu: 2,49 Eur. 
 
 
 

Čl. II 
 

1. Ostatné ustanovenia VZN č.1/2014 o  povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej 
škole, povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na 
stravovanie v zariadení školského stravovania ostávajú nezmenené.. 
 

2. Dodatok č.4 k VZN č. 1/2014 o  povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, 
povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v 
zariadení školského stravovania   bol schválený dňa 15.08.2018 uznesením číslo 28/2018 a  
nadobúda účinnosť dňa 01.09.2018. 

  
  
 
 

         _________________ 
         Kipikaša Jozef 

                     starosta obce 
 


