
Obec Hrachovo, Mieru 35, 980 52  Hrachovo 

Číslo spisu: 321/2021-002  

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrachovo č. 2/2021, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrachovo č. 1/2021 o určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach  

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrachovo  

 

 

 
 

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) zverejnený na 

pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov  

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 11. 11. 2021 

Zverejnený na webovom sídle obce dňa: 11. 11. 2021 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 11. 11. 2021 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 22. 11. 2021 

Pripomienky zasielať: 

 písomne na adresu: Obec Hrachovo, Mieru 35, 980 52  Hrachovo, 

 elektronicky na adresu: michaela.vyvlekova@hrachovo.dcom.sk, 

 ústne do zápisnice na obecnom úrade v Hrachove: u spracovateľa 

návrhu VZN – Ing. Michaela Vývleková,  

 telefónne číslo: 047/56 95 126. 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 23. 11. 2021 

 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

Na rokovaní obecného zastupiteľstva v Hrachove uznesením číslo, zo 

dňa: 

115/12/2021, zo dňa 

08. 12. 2021 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 09. 12. 2021 

VZN zverejnené na webovom sídle obce dňa: 09. 12. 2021 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 01. 01. 2022 

VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa: 31. 12. 2021 
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Obecné zastupiteľstvo v Hrachove v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 140 ods. 9, 10 a § 141 ods. 6 

zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  

s a   u z n i e s l o 

na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Hrachovo č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrachovo č. 1/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Hrachovo (ďalej len „VZN“). 

 

Článok 1 

VZN obce Hrachovo č. 1/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a 

školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrachovo sa mení a dopĺňa nasledovne: 

a) v článku 2 ods. 1 znie: 

1. Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 28 ods. 5 školského zákona určuje mesačný príspevok 

zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Hrachovo, vo výške 8,00 Eur na jedno dieťa. 

b)  v článku 2 ods. 2 písm. b) znie: 

2. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa: 

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená 

prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi. 

c) v článku 2 ods. 5 znie: 

5. Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vopred do 15. dňa kalendárneho mesiaca, 

ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Spôsob 

úhrady je stanovený bezhotovostne bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. 

d) v článku 3 ods. 2 znie: 

2. Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vopred do 15. dňa kalendárneho mesiaca, 

ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Spôsob 

úhrady je stanovený bezhotovostne bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. 

Príspevok sa uhrádza na dva mesiace naraz. (Napr. september a október spolu = 10,00 Eur). 

e) v článku 4 ods. 5 znie: 

5. Výška príspevku je nasledovná: 

Bežné stravovanie Desiata Obed Olovrant Spolu Dotácia na podporu 

výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa/žiaka 

Úhrada zákonného 

zástupcu alebo  

dospelej osoby  

strava/1 deň 

Materská škola  

Stravníci od 2 do 5 rokov 

0,36 0,85 0,24 1,45 0,00 1,45 

Materská škola  

Stravníci predškolská 

dochádzka, hmotná núdza, 

0,36 0,85 0,24 1,45 1,30 0,15 
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životné minimum 

Základná škola 

Stravníci od 6 do 11 rokov 

s dotáciou 

- 

 

1,15 - 1,15 1,30 0,00 

Základná škola 

Stravníci od 6 do 11 rokov 

bez dotácie 

 1,15  1,15  1,15 

Základná škola 

Stravníci od 11 do 15 rokov 

s dotáciou 

- 1,23 - 1,23 1,30 0,00 

Základná škola 

Stravníci od 11 do 15 rokov 

bez dotácie 

 1,23  1,23  1,23 

Dospelí stravníci 

Stravníci od 15 do 19 rokov 

- 1,33 - 1,33 0,00 1,33 

 

f) v článku 4 ods. 8 znie: 

8. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom sa od 01. 09. 2021 poskytuje 

v sume 1,30 Eur na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole a v základnej 

škole. 

Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je možné poskytnúť na: 

a) deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti, príp. aj 

mladšie deti v poslednom ročníku MŠ zaradené na povinné predprimárne vzdelávanie), 

nakoľko na tieto deti nie je možné si uplatniť z dôvodu veku dieťaťa nárok na zvýšený 

daňový bonus, ale je možné si uplatniť nárok na tzv. dvojnásobný daňový bonus; 

b) deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku a v ZŠ, ktoré nedovŕšili 15 

rokov veku ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili (osoby so zdaniteľným 

príjmom), alebo si nemohli v zmysle zákona o dani z príjmov uplatniť nárok na zvýšený 

daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní); 

c) deti v ZŠ, ktoré už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu 

povinnej školskej dochádzky), nakoľko na tieto deti nie je možné z dôvodu veku dieťaťa si 

uplatniť zvýšený daňový bonus, ale je možné si uplatniť nárok na tzv. základný daňový 

bonus. 

Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o 

dotáciách preukazuje zákonný zástupca dieťaťa zriaďovateľovi čestným vyhlásením, a to 

nezávisle od veku dieťaťa, t.j. povinnosť predloženia čestného vyhlásenia sa vzťahuje aj na 

zákonných zástupcov detí, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a sú v poslednom ročníku MŠ, resp. deti, 

ktoré dovŕšili 15 rokov veku. 

g) v článku 4 ods. 11 znie: 

11. Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu 

je povinný odhlásiť zo stravy svoje dieťa do 14,00 hod. deň vopred (telefonicky, 

osobne, online), ktoré sa nezúčastní vzdelávacieho procesu v materskej škole/v 

základnej škole. 
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h) v článku 4 ods. 13 znie: 

13. Príspevok na úhradu nákladov na nákup potravín a príspevok na režijné náklady sa 

uhrádza vopred do 15. dňa mesiaca predchádzajúceho mesiaca, v ktorom sa 

stravovanie poskytuje. 

 

Článok 2 

1. Toto VZN obce Hrachovo č. 2/2021 bolo schválené s prílohou č. 1 obecným 

zastupiteľstvom v Hrachove uznesením č. 115/12/2021, zo dňa 08. 12. 2021. 

2. Toto VZN č. 2/2021 nadobúda účinnosť 01. 01. 2022. 

 

 

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

              Ondrej Knechta 

         starosta obce 

 

 

Príloha k VZN č. 2/2021: 

1. Vzor zápisného lístku stravníka školskej jedálne pri základnej škole. 
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Príloha č. 1 k VZN č. 2/2021 

 

Zápisný lístok stravníka školskej jedálne pri základnej škole 

Záväzne prihlasujem svoje dieťa/žiaka na stravovanie v zariadení školského stravovania: 

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Sama Vozára Hrachovo, Ul.Železničná 26, 98052 Hrachovo  

od dňa.........................................  

Meno a priezvisko stravníka/žiaka/dieťaťa: ................................................................................. 

Trieda:............................................................................................................................................ 

Bydlisko: ........................:.............................................................................................................  

Meno a priezvisko matky (zákonného zástupcu): ........................................................................  

Číslo telefónu: ..............................................................................................................................  

Meno a priezvisko otca (zákonného zástupcu): ...........................................................................  

Číslo telefónu: ..............................................................................................................................  

 

Spôsob úhrady príspevku na stravovanie:  

Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza vopred, najneskôr do 15. dňa v 

mesiaci, formou:  

* trvalý príkaz, * internetbanking, *poštová poukážka,  

*nevhodné preškrtnúť 

 

Pri úhrade príspevku na stravovanie poštovou poukážkou je potrebné ústrižok o zaplatení 

odovzdať do kancelárie školskej jedálne najneskôr do 15. dňa v predchádzajúcom mesiaci, aby 

bolo možné stravu poskytnúť od prvého dňa v nasledujúcom mesiaci.  

V prípade neskorého odovzdania ústrižku bude stravníkovi poskytnutá strava až od nasledujúceho 

dňa po dni, kedy bol ústrižok doručený do školskej jedálne. Takto vzniknutý preplatok za 

stravovanie bude odpočítaný stravníkovi pri platbe v druhom nasledujúcom mesiaci.  

(Príklad: preplatky z januára sa odpočítajú v platbe za marec) 

 

Číslo účtu v tvare IBAN, z ktorého sa bude realizovať príspevok na stravovanie a na ktorý bude 

vrátený preplatok príspevku na stravovanie zákonnému zástupcovi dieťaťa po ukončení školského 

roka uvedie zákonný zástupca dieťaťa: 

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

 

Príspevky na stravovanie v školskej jedálni pri základnej škole a materskej škole: 

Výška režijných nákladov (ďalej len „RN“) je 3,00 Eur na mesiac paušálne pre deti a žiakov. Pre 

dospelých a cudzích stravníkov je výška RN 1,60 Eur na deň – VZN obce Hrachovo č. ............... 

 

Stravovanie detí, žiakov, s intoleranciami a alergiami na niektoré zložky stravy (potravín) školská 

jedáleň nezabezpečuje.  

Dotáciu na diétnu stravu vyplatí škola na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, 

žiaka a a potvrdenia od odborného lekára (špecialistu), že dieťa vyžaduje osobitný spôsob 

stravovania.  

Pri požiadavkách o diétne stravovanie obdrží zákonný zástupca zápisný lístok určený pre diétne 

stravovanie. 
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Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14:00 hod. 

v predchádzajúci pracovný deň. Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych 

predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je 

možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň.  

V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11,30 hod. 

do 12,00 hod., stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie, ktorý je uvedený pri 

jednotlivých kategóriách stravníkov. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na 

výchovnovzdelávacom procese v škole, je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť.  

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. 

Evidencia odberu stravy je na základe čipu/karty. Stravník je povinný zakúpiť si čip/kartu 

v školskej jedálni pri základnej škole.  

 

Možnosti odhlasovania zo stravovania:  

 on-line na web-stránke školy 

 telefonicky na telefónnom čísle: +421903415858  

 osobne v školskej jedálni pri základnej škole 

 zápisom do zošita v jedálni základnej školy 

 

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

rodiny SR, dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,30 Eur (dotácia na podporu 

výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba v prípade, ak sa zúčastní výchovnovzdelávacieho 

procesu v materskej škole a základnej škole a odobralo stravu. Na základe uvedeného, zákonný 

zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, 

dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie, ktorý je 

uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov.  

Zápisný lístok je súčasťou VZN obce Hrachovo č. ............... 

 

Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa  

Svojím podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi školskej jedálne vrátane informačného 

systému – školská jedáleň pri základnej škole .......................... so spracovaním osobných údajov 

dieťaťa, ktorého som zákonným zástupcom, a to v informačnom systéme „Stravné“, pre účel 

poskytnutia stravovania v rozsahu: meno a priezvisko stravníka, adresa bydliska a meno, 

priezvisko, telefonický kontakt a číslo účtu zákonného zástupcu žiaka. Som si vedomý/á, že tento 

súhlas môžem kedykoľvek odvolať.  

Svojím podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky vyššie uvedené podmienky 

organizácie režimu a podmienky stravovania. 

 

 

V ..................................., dňa ................................... 

 

 

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

         podpis zákonného zástupcu 


