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  DOPLNOK  č. 1  

k Všeobecne záväzné nariadenie Obce Slopná č. 18/2014, ktorým sa určuje výška 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí 

a nákladov spojených s výdajnou školskou jedálňou  

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Slopná 

 

Účinnosť od 1.9.2019 

 

 

                     .........................................  

                                      Ing. Štefan Hrenák,  

starosta obce Slopná 

podpis a pečiatka:  

 



DOPLNOK  č. 1  

k Všeobecne záväzné nariadenie Obce Slopná č. 18/2014, ktorým sa určuje výška 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí 

a nákladov spojených s výdajnou školskou jedálňou  

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Slopná 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Slopnej  podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z.z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 245/2008 Z.z. v náväznosti 

na Všeobecno záväzné nariadenie č.18/2014 ( ďalej len VZN) v súčinnosti na Všeobecné 

záväzné nariadenie mesta Považská Bystrica (ďalej len VZN) , ktorým sa určuje výška 

príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Považská 

Bystrica o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  

sa  u z n i e s l o  na prijatí  tohto  

DOPLNKU č. 1  

k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Slopná č. 18/2014, ktorým sa mení a určuje 

výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského 

klubu detí a nákladov spojených s výdajnou školskou jedálňou  

 (ďalej len DOPLNOK č.1 k  VZN  č.18/2014) v tomto rozsahu:  

 

m e n í  sa   § 2 odst.1 Poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov spojených 
s činnosťou školského klubu detí takto: 

1. Obec Slopná v súlade s ustanovením § 114 ods.6 školského zákona určuje mesačný 

príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD pri ZŠ Slopná,ktorej je 

zriaďovateľom je Obec Slopná vo výške: 4,00 €/mesiac.   

 

 m e n í  sa   § 3 Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej 
školskej jedálni a podmienky tejto úhrady     

 

1. Obec Slopná v súlade s ustanovením § 141 ods.5,6 školského zákona v nadväznosti na 

VZN č.4/2012 Mesta Považská Bystrica a jeho Dodatku, určuje výšku na čiastočnú úhradu 

nákladov vo výdajnej školskej jedálni v ZŠ Slopná, ktorej je zriaďovateľom je obec takto: 

a)  pre dieťa ZŠ Slopná vo výške :        1,15€/ obed 

    a  réžijné náklady                               0,60€/obed   (0,05€ + 0,55€)  spolu 1,75€/obed 

b)  pre dospelých stravníkov vo výške: 1,33€/obed  

   a  réžijné náklady                              1,27€/obed   spolu 2,60€/obed 

 

2. Ďaľšie režijné náklady – dovoz stravy sú hradené z rozpočtu obce. 

 



 r  u š  í   sa v celom rozsahu  § 4 Platenie príspevku  

vkladá sa nový § 4 Čiastočná úhrada 

  

1. Výdajná školská jedáleň (ďalej len VŠJ) poskytuje stravovanie s použitím dotácie na 

podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa :  

- všetkým žiakom základnej školy, ktoré sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti 

v Základnej škole  Slopná a zároveň odobralo stravu vo VŠJ v rozsahu obeda 

2. Výška dotácie je 1,20 € na každý deň s podmienkou, že  dieťa: 

a) sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v základnej škole  

b) zároveň odobralo stravu vo VŠJ v rozsahu obeda 

 

3. V súlade s finančnými pásmami vydanými ministerstvom určuje obec výšku príspevku na 

nákup potravín pre deti ZŠ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti takto:  

 

Kategória stravníkov 

v 3 - tom finančnom pásme  

Obed 

Suma/€ 

ZŠ (stravníci od 6-11 rokov) 1,15€ 

Dospelí – pracovníci obce  1,33€ 

 

 

4. Režijné náklady za stravu v ZŠ Slopná sú vo výške 0,60€/obed.  Rozdiel 0,05€ medzi 

výškou dotácie a finančným limitom použije Obec Slopná na čiastočnú úhradu režijných 

nákladov a zvyšných 0,55 € uhradí do 5.dňa nasledujúceho mesiaca zákonný zástupca 

dieťaťa do pokladne obce, prípadne na účet obce do Prima banka Slovensko, a. s. číslo 

IBAN: SK 70 5600 0000 0028 3325 8013 na základe zverejneného rozpisu odobratých jedál 

na informačnej tabuli Základnej školy a následne oznámenia zákonnému zástupcovi 

prostredníctvom triednej učiteľky.  

5. Spôsob a lehoty úhrad režijných nákladov a príspevkov prípadne finančnej zábezpeky vo 

výške 25,00€ od zákonných zástupcov určí riaditeľ Základnej školy Slopná v internej 

smernici. 

 6. Zákonní zástupcovia stravníkov budú prihlasovať a odhlasovať - žiakov, online 

(prostredníctvom webovej stránky www.strava.cz, najneskôr deň vopred do 13.00 hod.,  

budú povinní stravu v plnej výške 1,75 €/obed, t.j. 1,15 € včetne režijných nákladov 0,60 €, 

za prvý deň nenahlásenej neprítomnosti, pričom  stravu si môžu  zákonní zástupcovia 

odobrať do 13.00 hod. vo VŠJ v Slopnej. Po tomto termíne bude strava zneškodnená         

do odpadu avšak jej hodnota musí byť v plnej výške zaplatená zákonným zástupcom.  

7. V prípade, že má žiak predpísané na základe lekárskeho potvrdenia diétne stravovanie, 

Obec Slopná ako zriaďovateľ výdajnej školskej jedálne vyplatí zákonnému zástupcovi žiaka 

dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom podľa osobitného predpisu/2 na základe 

evidencie dochádzky žiaka z pokladne obce, prípadne na účet zákonnému zástupcovi žiaka. 

Zákonný zástupca žiaka k vyplateniu dotácie predloží Obci Slopná, s.č.96, 018 21 aktuálny 



doklad od odborného lekára – špecialistu ( napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ 

a pod.)  

8. Cena jedného obeda pre dospelých stravníkov je 2,60€/obed.  

9. Termín a spôsob platenia príspevku ŠKD podľa § 2 odst.1 VZN obce určí riaditeľka ZŠ, 

smernicou č.1/2019, ktorú je povinná zverejniť na verejne prístupnom mieste v budove ZŠ 

Slopná. 

Dopĺňajú sa nové odst. (4) až (8) sa § 5 Záverečné ustanovenia, ktoré znejú:   

4) Doplnku č.1/2019 k VZN č.18/2014 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov na činnosť školského klubu detí a nákladov spojených s výdajnou školskou 

jedálňou bol zverejnený v obci a na internetovej stránke obce po dobu 15 dní. 

(5) Doplnok č.1/2019 k VZN č.18/2014 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov na činnosť školského klubu detí a nákladov spojených s výdajnou školskou 

jedálňou prerokovalo a schválilo Obecné zastupiteľstvo v Slopnej dňa: 16.8.2019, 

Uznesením č........./2019. 

(6) Schválený Doplnok č.1/2019 k VZN č.18/2014 o výške mesačného príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a nákladov spojených s výdajnou 

školskou jedálňou bol vyhlásený na úradnej tabuli a na web stránke obce na dobu 15 dní. 

(7) Tento Doplnok č.1/2019 nadobúda účinnosť dňa 1.9.2019 a je neoddeliteľnou súčasťou 

Všeobecného záväzného nariadenia č.18/2014 o výške mesačného príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a nákladov spojených s výdajnou školskou 

jedálňou. 

(8) Doplnok č.1/2019 k VZN č.18/2014 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov na činnosť školského klubu detí a nákladov spojených s výdajnou školskou 

jedálňou je prístupný v kancelárií Obecného úradu v Slopnej a web stránke obce. 

 

 

          Ing. Štefan Hrenák 

                                                                                    Starosta obce Slopná v.r.  

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli: 16.8.2019 

Zverejnené dňa: 16.8.2019 

 

       

 

 

 

 


