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§ 1

Základné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje:

• výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, dospelého na čiastočnú úhradu

• nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov,

• podmienky úhrady v školskej jedálni (ŠJ) v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rohov,

• určuje výšku príspevku na režijné náklady.

§ 2

Výška príspevku v školskej jedálni

1. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom v materskej škole za čiastočnú

úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií

stravníkov  v  súlade  s  uvedenými  finančnými  pásmami  (odporúčané  výživové

dávky ) s úhradou režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov.

2. Poskytuje  stravovanie  aj  zamestnancom  MŠ  a  cudzím  osobám,  po  schválení

zriaďovateľom  za  úhradu  nákladov  vo  výške  nákladov  na  nákup  potravín  a  s

úhradou režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov.

3. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo

výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s

uvedenými  finančnými  pásmami  s  úhradou režijných nákladov na výrobu,  výdaj

jedál a nápojov.

4. Zamestnanci  uhrádzajú  výšku  finančného  príspevku  na  stravovanie  vo  výške

nákladov na nákup potravín s úhradou režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a

nápojov.

5. Výška príspevku zákonného zástupcu za stravu s úhradou režijných nákladov na

výrobu,  výdaj  jedál  a  nápojov  je  určená  na  deň.  Pri  vyúčtovaní  poplatku  sa

postupuje nasledovne :  počet odobraných jedál (hlavné jedlo + doplnkové jedlo)

krát sadzba príspevku.

6. Veľkosť porcie je daná vekovou kategóriou stravníka podľa zákonných výživových

dávok.



7. Veľkosť porcie dospelej osoby, t.j. zamestnanca školy ako i veľkosť porcie cudzieho

stravníka je zhodná s normou vekovej kategórie stravníkov 15 – 18/19 ročných.

Školská jedáleň neposkytuje stravu v reštauračných normách.

8. Obec  Rohov,  v  zmysle  §  140  zákona  NR  SR  č.  245/2008  Z.z.  o  výchove  a

vzdelávaní  (školský  zákon)  v  znení  neskorších  zmien a  doplnkov,  určuje  výšku

príspevku na stravovanie v školskej jedálni pri MŠ na stravníka nasledovne : 

● zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup

potravín  podľa  vekových  kategórií  stravníkov  v  nadväznosti  na  odporúčané

výživové dávky :

Desiata Obed Olovrant Spolu

     Deti v materskej škole 0,36 0,85 0,24 1,45

● zákonný zástupca na čiastočnú úhradou vo výške režijných nákladov na výrobu,

výdaj jedál a nápojov :

Réžia Spolu

     Deti v materskej škole 0,16 0,16

● dospelá osoba na úplnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín

+ réžia :

Obed Réžia Spolu

     Zamestnanci školskej jedálne, 1,33 1,66 2,99

     materskej školy a OU 

     Cudzí stravníci 1,33 1,66 2,99

§ 3

Platenie príspevku

1.  Zákonný  zástupca  dieťaťa  a  zamestnanci  MŠ  a  OÚ  platia  finančný  príspevok  na

stravovanie mesiac vopred najneskôr do 22. dňa kalendárneho mesiaca a to:

• poštovou poukážkou, ktorú vystaví vedúca školskej jedálne,

• jednorazovým bankovým prevodom,

• v hotovosti v pokladnici Obecného úradu Rohov.

Cudzí stravníci platia finančný príspevok na stravovanie v závislosti od počtu odobraných

jedál v príslušnom mesiaci na základe vystavenej faktúry.

Záverečné ustanovenia



Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Rohov

na svojom zasadnutí dňa …………………………..

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15.  dňom od jeho vyhlásenia.

Zároveň stráca účinnosť doteraz platné VZN 1/2014

V Rohove   dňa ………………………...


