
obec   KOSTOLNÁ VES 
Obecný úrad  Kostolná Ves 136 

 972 26 Nitrianske Rudno, Slovenská republika 
________________________________________________________________________________ 
 

Telefón:   Fax:  E-mail:    Internet:   IČO: 
+421 46 545 54 38 +421 46  545 50 57 ocukostolnaves@mail.t-com.sk   www.kostolnaves.sk  00318205 
 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kostolná Ves  na základe ust. §6 ods.1 a ust. § 11 ods.4 písm. g)  zákona SNR č. 
369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe ust. § 140 ods. 9 zákona 

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

v y d á v a   toto 
   

Všeo b ecne  z áväz n é  n a r iad en ie   
Ob ce  Ko s to ln á  Ves  č .  1 /2021  

 
o  výške pr íspevku  

zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov 
 a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni 

 
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

 
(1) Obec Kostolná Ves je zriaďovateľom   Školskej jedálne pri MŠ Kostolná Ves  
                
(2) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom   za čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup 
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky, ďalej len „príspevok.“   
 
(3) Účelom tohto nariadenia je určiť výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa   a určiť podmienky platenia tohto 
príspevku za stravovanie v školskej jedálni .  
 

Čl. 2 
Výška príspevku   

 
(1) Obec Kostolná Ves  predkladá OZ návrh na úpravu výšku príspevku na stravovanie v školskej jedálni pre 
stravníka  a jedlo  v čase ich pobytu v   školskom zariadení nasledovne :  
Materská škola: 

Školská jedáleň pri MŠ kostolná Ves  podľa stanovených finančných pásiem určených MŠ SR bude zaradená  
do 3. finančného pásma, kde ceny stravného sú nasledovné: 
Deti MŠ:  desiata  0,38 €/ deň 
   Obed  0,90 €/ deň 
   Olovrant 0,26 €/ deň 
Cena stravného pre deti MŠ:  1,54 €/ deň 
 
Cudzí stravníci: obed  1,41 €/ deň 
 
 (VÝROBA JEDÁL A NÁPOJOV PRE DOSPELÝCH STRAVNÍKOV SA ZABEZPEČUJE PODĽA VEKOVEJ 
KATEGÓRIE STRAVNÍKOV 15-18/19 ROČNÝCH ). 
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(2) Zákonný zástupca dieťaťa   uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie určenú týmto VZN.  
 

 
 

Čl. 3 Režijné poplatky 
 

Obec Kostolná Ves predkladá obecnému zastupiteľstvo obce Kostolná Ves návrh na určenie výšky 
režijného poplatku pre stravníkov v ŠJ pri MŠ Kostolná Ves nasledovne: 

 
Deti MŠ:  režijný poplatok rodiča  vo výške 1,50 €/mesiac 
   režijný poplatok obce vo výške    1,06 €/deň 
 
Cudzí stravník:  režijný poplatok cudzieho stravníka  vo výške 1,06 €/deň 
 
Zdôvodnenie: 
Podľa ods.8 a9 § 140 a ods. 4 a 5 § 141 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonný zástupca 
dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup 
potravín podľa vekových kategórií a na úhradu režijných nákladov, ak tak určí zriaďovateľ. Tieto režijné 
poplatky sa využívajú na douhrádzanie energií (voda, plyn, elektrika), úhradu prevádzkový nákladov 
zariadenia školského stravovania (revízie, nákup kuchynského vybavenia, čistiacich prostriedkov), 
pretože tieto náklady každoročne rastú a rozpočet ŠJ nepokryje tieto náklady v plnej výške. 

 
 

Čl. 4 
 Určenie podmienok platenia príspevku 

 
(1) Zákonný zástupca dieťaťa  je povinný uhradiť finančný príspevok v hotovosti, alebo prevodom na účet do 
obecnej pokladne  a to mesačne vopred najneskôr však do 20 dní príslušného  kalendárneho mesiaca.  
(2) Prípadnú neúčasť na stravovaní je možné nahlásiť   najneskôr 24 hodín vopred 
(3) Včas nahlásená neúčasť na stravovaní sa zohľadní  najneskôr do konca 3 kalendárneho mesiaca 
 pri uhrádzaní finančného príspevku alebo vrátením preplatku. 
(4) V prípade neodhlásenia dieťaťa zo stravy, alebo neodôvodnenej neúčasti dieťaťa v MŠ sa poplatok za stravu 
nevráti. 
 

Čl. 5 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
 (1)  Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Kostolná Ves 

(2)  Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Kostolná Ves     
      dňa 14.12.2021 

 (3)  Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01. 2022 
 (4)  Toto VZN ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 zo dňa 04.12. 2019  v znení neskorších zmien 

a dodatkov. 
  
  
        ........................................ 
           Mgr. Mária Žofčinová 
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                           starostka obce  
Zverejnené: 14.11.2021 
Schválené :  04.12.2021 
Účinnosť   :  01.01. 2022 

 
 

NÁVRH  
na zmenu ceny stravného a réžie v ŠJ pri MŠ Kostolná Ves 

1. Stravné poplatky 
 

Obec Kostolná Ves predkladá Obecnému zastupiteľstvu obce Kostolná Ves návrh na zmenu 
výšky stravného s účinnosťou od 1.9.2019. Podľa stanovených finančných pásiem určených MŠ SR 
navrhujem zaradiť školskú jedáleň pri MŠ Kostolná Ves do 2. finančného pásma, kde ceny stravného sú 
nasledovné: 
Deti MŠ:  desiata  0,38 € 
   Obed  0,90 € 
   Olovrant 0,26 € 
Cena stravného pre deti MŠ:  1,54 € 
Cudzí stravníci: obed               1,41 € 
 
Zdôvodnenie: 
Pri stanovení finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo sa určuje jednotné finančné pásmo 
pre stravníkov všetkých vekových kategórií vrátane dospelých stravníkov (zamestnanci a iné fyzické 
osoby). Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci Slovenskej republiky sú rozdielne cenové relácie 
v dodávkach potravinových komodít, z ktorých sa strava v zariadeniach školského stravovania 
pripravuje, MŠ SR pre stanovenie výšky príspevku na stravovanie uvádza rozpätie finančných pásiem, 
na základe ktorých riaditelia škôl, resp. zriaďovatelia všeobecne záväzným nariadením stanovia výšku 
príspevku za stravovanie v školskej jedálni.  
 

návrh na UZNESENIE OZ 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej Vsi súhlasí so stanovením výšky príspevku na stravovanie 
v ŠJ pri MŠ Kostolná Ves a zaradením do 2.finančného pásma. S účinnosťou od 1.9.2019 určuje cenu 
stravného: 

pre deti v MŠ vo výške 1,45 € v zložení:  desiata  0,38 € 
obed       0,90 € 
olovrant       0,26 € 
pre zamestnancov a cudzích stravníkov: obed  1,41 € 
 

2. Režijné poplatky 
Obec Kostolná Ves predkladá obecnému zastupiteľstvo obce Kostolná Ves návrh na určenie výšky 

režijného poplatku pre stravníkov v ŠJ pri MŠ Kostolná Ves nasledovne: 
Deti MŠ:  režijný poplatok vo výške 1,50 €/mesiac 
Cudzí stravník:  režijný poplatok vo výške 1,06 €/obed 
Zdôvodnenie: 
Podľa ods.8 a9 § 140 a ods. 4 a 5 § 141 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonný zástupca 
dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup 
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potravín podľa vekových kategórií a na úhradu režijných nákladov, ak tak určí zriaďovateľ. Tieto režijné 
poplatky sa využívajú na douhrádzanie energií (voda, plyn, elektrika), úhradu prevádzkový nákladov 
zariadenia školského stravovania (revízie, nákup kuchynského vybavenia, čistiacich prostriedkov), 
pretože tieto náklady každoročne rastú a rozpočet ŠJ nepokryje tieto náklady v plnej výške. 
 

UZNESENIE OZ 
 

Obecné zastupiteľstvo v Kostolnej Vsi súhlasí so stanovením výšky príspevku na režijné náklady v ŠJ pri 
MŠ Kostolná Ves. S účinnosťou od 1.9.2019 určuje cenu režijných nákladov nasledovne: 

pre deti v MŠ vo výške   1,50 € / mesiac 
cudzích stravníkov vo výške 1,06 € / deň 
 
 

 
 
V Kostolnej Vsi, 14.12. 2021 
 
Vypracovala: Marcela Iliašová 
           Ekonómka 
 
Predkladá: Mgr. Mária Žofčinová 
       Starostka obce 
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