
Obec Hrachovo, Mieru 35, 980 52  Hrachovo 

Číslo spisu: 250/2022  

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrachovo č. 6/2022, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrachovo č. 1/2021 v znení zmien 

a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrachovo č. 2/2021 o určení 

výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrachovo - Návrh 

 

 

 
 

 

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: 16. 09. 2022 

Zverejnený na webovom sídle obce dňa: 16. 09. 2022 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 16. 09. 2022 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 27. 09. 2022 

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: 28. 09. 2022 

 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

Na rokovaní obecného zastupiteľstva v Hrachove uznesením číslo, zo 

dňa: 

 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:  

VZN zverejnené na webovom sídle obce dňa:  

VZN nadobúda účinnosť dňom:  

VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa:  
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Obec Hrachovo 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  

v y d á v a 

tento návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrachovo č. 6/2022, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrachovo č. 1/2021 v znení zmien a doplnkov 

Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrachovo č. 2/2021 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 v znení zmien a doplnkov 

VZN obce Hrachovo č. 2/2021, sa mení a dopĺňa nasledovne: 

a) 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 

0,38 0,90 0,26 1,54 0,00 1,54 

Materská škola  

Stravníci predškolská 

dochádzka, hmotná núdza, 

životné minimum 

0,38 0,90 0,26 1,54 1,30 0,24 

Základná škola 

Stravníci od 6 do 11 rokov 

s dotáciou 

- 

 

1,21 - 1,21 1,30 0,00 

Základná škola 

Stravníci od 6 do 11 rokov 

bez dotácie 

 1,21  1,21  1,21 

Základná škola 

Stravníci od 11 do 15 rokov 

s dotáciou 

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

Základná škola 

Stravníci od 11 do 15 rokov 

bez dotácie 

 1,30 - 1,30  1,30 

Dospelí stravníci 

Stravníci od 15 do 19 rokov 

- 1,41 - 1,41 0,00 1,41 

Základná škola  

Stravníci od 6 do 15 rokov 

bez dotácie 

0,56 - - 0,56  0,56 
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b) v článku 4 ods. 8 znie: 

Od 01. 07. 2022 v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je možné poskytnúť dotáciu na 

stravu: 

 na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani 

jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na 

vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa zákona 

o dani z príjmov (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi 

podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením. 

V nadväznosti na uvedené od 01. 07. 2022, v prípade detí bez bonusu je možné dotáciu na stravu 

poskytnúť len tým deťom v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ, ak si zákonný zástupca 

dieťaťa, resp. osoba v ktorej starostlivosti dieťa je (ďalej aj „rodič dieťaťa“) na toto dieťa 

neuplatnil daňový bonus na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku. Pri poskytovaní dotácií na 

stravu sú teda dve vekové kategórie detí: 

 deti v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ do 15 rokov veku, ak si rodič na dieťa 

neuplatnil v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus (napr. osoby bez 

zdaniteľných príjmov, poberatelia dôchodkov), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu; 

V prípade, ak rodičia tejto vekovej kategórie detí majú nárok na uplatnenie si daňového bonusu  (v 

sume 70,00 Eur mesačne), tento bonus je pre nich výhodnejší ako dotácia na stravu (ak by sa dieťa 

zúčastnilo vyučovania 20 dní v mesiaci, dotácia na stravu by bola vo výške 26,00 Eur mesačne). 

Súbeh poberania tohto daňového bonusu a dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona 

o dotáciách nie je možný. 

 deti nad 15 rokov v ZŠ (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej 

dochádzky), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu aj v prípade, ak si rodič na toto dieťa 

uplatnil nárok na daňový bonus (v sume 40,00 Eur mesačne). Ak dieťa napr. dovŕši 15 rokov 

dňa 19. 10. 2022, nárok na daňový bonus v sume 70,00 Eur má rodič dieťaťa poslednýkrát 

za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku, t. j. za mesiac október 2022. Od mesiaca 

november 2022 rodič tohto dieťaťa môže poberať daňový bonus v sume 40,00 Eur a zároveň 

dieťa má nárok na dotáciu na stravu, ak zriaďovateľ do konca mesiaca november 2022 

o tejto zmene informuje úrad. 

Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách od 01. 07. 

2022 preukazuje rodič dieťaťa vo veku do 15 rokov zriaďovateľovi MŠ/ZŠ novým čestným 

vyhlásením o neuplatnení si daňového bonusu (pre deti z Ukrajiny je toto tlačivo k dispozícii aj v 

ukrajinskom jazyku). V tejto súvislosti upozorňujeme, že ak by si v čase poskytovania dotácie na 

stravu zákonný zástupca dieťaťa uplatnil daňový bonus, je povinný o uvedenom zriaďovateľa 

bezodkladne informovať, nakoľko v takomto prípade bude dieťaťu poskytovaná dotácia na stravu 

neoprávnene (trestno-právne dôsledky nepravdivého čestného vyhlásenia podľa § 221 zákona č. 

300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a povinnosť vrátiť všetky finančné 

prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu).  

Od 01. 07. 2022, v prípade detí bez bonusu, teda dochádza k zmene pri poskytovaní dotácií na 

stravu pri deťoch v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti, príp. 

https://www.upsvr.gov.sk/vzory-ziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-socialnych-veci-a-rodiny/dotacie-pre-deti-1.html?page_id=268778
https://www.upsvr.gov.sk/vzory-ziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-socialnych-veci-a-rodiny/dotacie-pre-deti-1.html?page_id=268778
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aj mladšie deti zaradené na povinné predprimárne vzdelávanie). Tieto deti od 01. 07. 2022 už 

nemajú nárok na dotáciu na stravu, ak si rodič na dieťa uplatní daňový bonus. Vzhľadom na 

uvedené je nevyhnutné, aby zriaďovatelia MŠ čo možno najskôr: 

 oslovili všetkých rodičov detí v poslednom ročníku MŠ, ktorým bola doteraz dotácia na 

stravu poskytovaná z titulu neuplatnenia si zvýšeného daňového bonusu, či majú nárok na 

uplatnenie si daňového bonusu od 01. 07. 2022. Rodičia, ktorí si daňový bonus nemôžu 

uplatniť (napr. osoby bez zdaniteľného príjmu, poberatelia dôchodkov), túto skutočnosť 

zriaďovateľovi preukážu novým čestným vyhlásením o neuplatnení si daňového bonusu; 

 do konca mesiaca júl 2022 úradu v súlade so zákonom o dotáciách oznámili úbytok deti 

v poslednom ročníku MŠ, t. j. deti, ktoré od 01. 07. 2022 už nie sú oprávnené na 

poskytnutie dotácie na stravu, z dôvodu zmeny daňových bonusov. 

c) 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, ktoré sa nezúčastní vzdelávacieho procesu v 

materskej škole/v základnej škole, najneskôr do 14,00 hod. v predchádzajúci deň 

telefonicky u vedúcej školskej jedálne. Odhlásiť je možné sa aj písomne do zošita na 

odhlásenie stravy, ktorý je umiestnený v školskej jedálni.  

d) v článku 4 ods. 13 znie: 

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

uhrádza vopred do 25. dňa mesiaca predchádzajúceho mesiaca, v ktorom sa 

stravovanie poskytuje. 

 

Článok 2 

1. Toto VZN obce Hrachovo č. 6/2022 bolo schválené s prílohou č. 1 obecným 

zastupiteľstvom v Hrachove uznesením č. ....................., zo dňa ................. .  

2. Toto VZN č. 6/2022 nadobúda účinnosť 01. 11. 2022. 

 

 

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

              Ondrej Knechta 

         starosta obce 

 

 

Príloha k VZN č. 6/2022: 

1. Vzor zápisného lístku stravníka školskej jedálne pri základnej škole. 
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Príloha č. 1 k VZN č. 6/2022 

 

Zápisný lístok stravníka 
Školský rok:  ..../... 
Názov zariadenia:  Školská jedáleň, ZŠ s MŠ Sama Vozára, Železničná 26, 980 52 Hrachovo 
 
Meno, priezvisko a rok narodenia stravníka:....................................................................................... 
 
Meno a priezvisko zák.zástupcu/ telefónny kontakt:............................................................................ 
 
Trieda/stravníka-žiaka/:.....................e-mail zák.zástupcu:.................................................................. 
 

Číslo účtu zák.zástupcu v tvare IBAN:  SK..................................................................................... 
číslo účtu v správnom tvare je povinný údaj, inak vzniknuté preplatky nebudú vrátené! 
Spôsob úhrady: 

 bankovým prevodom na účet č. SK85 0200 0000 0000 0903 6392 

 poštovou poukážkou zákonný zástupca je povinný stravu uhradiť mesiac  vopred, najneskôr do 25. 
dňa v mesiaci 

  Dotácia na obed na jedno jedlo je 1,30 €, pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie. 
Réžijné náklady na jeden mesiac sú 3€. V nasledujúcich mesiacoch September- December predstavuje 
réžijné náklady sumu  12€ a v ďalších mesiacoch Január- Jún réžijné náklady predstavujú sumu 18€. 

Denný poplatok -stravné 
Finančné pásma: Stravníci MŠ                              Stravníci ZŠ   Stravníci ZŠ    Stravníci 
                                                                 6-11                 11-15 15-19 a Z 
                                 Desiata   Obed   Olovrant  Spolu       obed obed   obed 
1.pásmo 0,34€       0,80€   0,23€        1,37€        1,08€ 1,16€ 1,26€ 
2.pásmo 0,36€       0,85€   0,24€        1,45€        1,15€ 1,23€ 1,33€ 
3.pásmo 0,38€       0,90€   0,26€        1,54€        1,21€ 1,30€ 1,41€ 
3.pásmo desiata ZŠ:                                                                 0,56€ 0,56€ 
Naša školská jedáleň spadá do 3.pásma od 1.11.2022 

 
Všeobecné pokyny 

Stravník bude prihlásený na stravu až po odovzdaní Zápisného lístka stravníka vedúcej ŠJ a bude podľa 
veku, zaradený do príslušného finančného pásma k úhrade stravného. 
Číslo telefónu(školská jedáleň): 0903 415 858 
Odhlásiť sa zo stravy je možné najneskôr do 14:00 hod. v predchádzajúci deň, na tel.čísle 0903415858 u 
vedúcej školskej jedálne. Odhlásiť je možné sa aj písomne do zošita na odhlásenie stravy, ktorý je 
umiestnený v školskej jedálni. V prípade neodhlásenia stravy, rodič/zákonný zástupca/ je povinný uhradiť 
stravné vo výške hodnoty stravy podľa určeného finančného pásma. Za neodobratú a včas neodhlásenú 
stravu sa finančná náhrada neposkytuje. 
 
 Prehlásenie 
     Týmto dávam svoj súhlas podľa §11 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov znení neskorších predpisov 
svoj súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov a údajov svojho dieťaťa za účelom 
poskytovania stravy v zariadení školského stravovania, vytvárania databázy stravníkov a k ďalšej spolupráce. Súhlas je 
daný na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu a počas doby nevyhnutnej na archiváciu (3roky). Prevádzkovateľ sa 
zaväzuje, že v zmysle ustanovenia §19 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z.z. zlikviduje osobné údaje dotknutej osoby po 
uplynutí stanovenej doby. Podľa § 19 ods. 2 písm. c citovaného zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.  

 

V Hrachove, dňa:............................                    Podpis zákonného zástupcu.............................. 


