
Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 118/2011 o  výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  a podmienky úhrady v
školskej jedálni na jedno jedlo podľa vekových kategórii stravníkov v zariadeniach školského stravovania 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca bol vyvesený na úradnej tabuli Mesta Čadca na základe § 6 ods. 3
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa 16.5.2019 a zvesený dňa.........

NÁVRH

Mesto Čadca

V súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 
140, ods. 9, 10 a § 141 ods. 5, 6  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

Dodatok č. 3

k VZN Mesta Čadca č. 118/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  
a podmienky úhrady v školskej jedálni na jedno jedlo podľa vekových kategórii stravníkov 
v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca

VZN Mesta Čadca č. 118/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  
a podmienky úhrady v školskej jedálni na jedno jedlo podľa vekových kategórii stravníkov 
v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca sa mení a 
dopĺňa nasledovne:
V § 2“Výška príspevku“, písmeno a) sa mení a po úprave znie:

Výšku nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov určujú finančné 
pásma na nákup potravín na jedno jedlo. Finančné pásma určuje Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky.
  
Finančné pásmo č. 3 na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov

Stravník Desiata
€ 

Obed 
€

Olovrant
€

Spolu 
€

Dotácia na podporu 
výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa €

Úhrada €

Materská škola od 
2-6  rokov

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

Materská škola – 
stravník, rok pred 
plnením povinnej 
školskej dochádzky

0,38 0,90 0,26 1,54 1,20 0,34

Základná škola od 
6-11 rokov

0 1,21 0 1,21 1,20 0,01

Základná školy od 
11 do 15 rokov

0 1,30 0 1,30 1,20 0,10
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Príprava jedla pre iné fyzické osoby sa v školskej jedálni/výdajnej školskej jedálni 
zabezpečuje podľa¹ zvoleného finančného pásma č. 3 a reálnej výšky režijných nákladov na 
výrobu jedného jedla. 

V prípade, ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo 
podľa osobitného predpisu², postupuje zriaďovateľ podľa § 4 ods. 6 zákona č.544/2010 Z. z. o
dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.  
  
V § 2 “Výška príspevku“, písmeno b) sa mení a po úprave znie:

- výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov (réžia) v školskej jedálni pri materskej
škole za jedno dieťa je 5,00 EUR mesačne bez ohľadu, koľko dní v mesiaci sa dieťa
odstravuje

- výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov (réžia) v školskej jedálni pri základnej
škole a vo výdajnej školskej jedálni pri základnej škole za jedného žiaka je 4,00 EUR
mesačne bez ohľadu, koľko dní v mesiaci sa žiak odstravuje

V § 3 “Spôsob úhrady“,sa nahrádza novým znením :
spôsob úhrady a termín určí riaditeľ základnej a materskej školy v internom predpise školy   

 
§ 4 „Záverečné ustanovenia“ sa dopĺňa nasledovne:

Dodatok  č. 3 k VZN č. 118/2011  bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Čadci
dňa …............... pod číslom  …............ s účinnosťou od 1. septembra 2019.  

         Ing. Milan Gura
                primátor

______________________________________________________
¹ § 3 ods.3 Vyhlášky č. 330/2009 o zariadení školského stravovania 
² § 140 ods.5 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov 
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