
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Čadca č. 1/2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
a podmienky úhrady v školskej jedálni na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v
zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca bol  vyvesený na úradnej tabuli
Mesta Čadca a zverejnený na webovom sídle mesta www.mestocadca.sk na základe § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa18.01.2023  a zvesený dňa 14.03.2023

MESTO ČADCA

  
na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov

 a podľa § 140 ods. 9, 10, 11, 12 zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
 ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 4 zákona 544/2010 Z. z.

   o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydáva
toto  

VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE
MESTA  ČADCA č. 1/2023

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni na
nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v zariadeniach školského

stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca

Čl. 1
Úvodné ustanovenie

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len  ,,VZN “) určuje:
a) výšku a splatnosť príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady    
   a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca ( ďalej len    
   „mesto “).

Čl. 2

Výška príspevku a dotácie

1. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom, žiakom v čase ich pobytu v škole. Stravníkom v
školskej  jedální  môžu  byť  zamestnanci  škôl  a  iné  fyzické  osoby.  Školská  jedáleň  poskytuje
stravovanie za príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorý uhrádza zákonný
zástupca dieťaťa, žiaka vo výške nákladov na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v
nadväznosti na odporúčané dávky v súlade s Finančným pásmom A na nákup potravín na jedno
jedlo podľa vekových kategórií stravníkov  a Finančným pásmom B na nákup potravín na jedno
jedlo  podľa  vekových  kategórií  stravníkov  pre  diétne  stravovanie,  stravovanie  športovcov,
celoročné  stravovanie  a stravovanie  zamestnancov  školy,  školských  zariadení  a iných  fyzických
osôb vydaným Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s účinnosťou
od 01. 01. 2023.

Finančné pásmo A na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov.

http://www.mestocadca.sk/


Finančné pásmo B na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov pre
diétne stravovanie, stravovanie športovcov, celoročné stravovanie a stravovanie zamestnancov
školy, školských zariadení a iných fyzických osôb.

Stravník Desiata Obed Olovrant Úhrada

Finančné pásmo A,3.
Materská škola
od 2 do 6 rokov

0,50 EUR 1,20 EUR 0,40 EUR 2,10 EUR

Finančné pásmo A,2.
Základná škola

 od 6 do 11 rokov

0 EUR 1,50 EUR 0 EUR 1,50 EUR

Finančné pásmo A,2.
Základná škola

 od 11 do 15 rokov

0 EUR 1,70 EUR 0 EUR 1,70 EUR

Finančné pásmo B,2.
Zamestnanci

základnej školy
a základnej školy

s materskou školou
alebo školského
zariadenia a iné
fyzické osoby*

0 EUR 2,20 EUR 0 EUR 2,20 EUR

Finančné pásmo B,3.
Zamestnanci

materskej školy
alebo školského
zariadenia a iné
fyzické osoby*

0 EUR 2,40 EUR 0 EUR 2,40 EUR

*Zamestnancom  školy  alebo  školského  zariadenia  a iným  fyzickým  osobám  sa  určuje  stupeň
finančného pásma ako pre vekovú kategóriu stravníkov 15-19 ročných podľa Finančného pásma B 
s akceptovaním úpravy podľa § 152 Zákonníka práce.  

2. Výška dotácie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny pre dieťa, ktoré navštevuje materskú školu,
alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo, ktorej
príjem je najviac vo výške životného minima, je vo výške 1,30 EUR. Za vyučovanie v základnej
škole  sa  považuje  aj  individuálne  vzdelávanie,  ktoré  sa  uskutočňuje  bez  pravidelnej  účasti  na
vzdelávaní v základnej škole v súlade s ust. § 24 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,30 EUR za
každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo
vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa materskej
školy a žiaka základnej školy na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov sa zníži o výšku poskytnutej
dotácie. 
4.  Ak  dieťa  neodobralo stravu  z  dôvodu,  že  zriaďovateľ  nezabezpečuje  diétne  jedlo  podľa
osobitného  predpisu  dieťaťu,  u  ktorého  podľa  posúdenia  ošetrujúceho  lekára  zdravotný  stav



vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa, zriaďovateľ prostredníctvom školy vyplatí zákonnému zástupcovi dieťaťa alebo žiaka.

Čl. 3

     Režijné náklady

Zákonný zástupca dieťaťa, žiaka a iné fyzické osoby prispievajú na náhradu režijných nákladov
školskej jedálni.

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

Základná škola
- výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov (réžia) v školskej jedálni pri základnej škole a vo 
výdajnej školskej jedálni za jedného žiaka je  5 EUR mesačne  bez ohľadu, koľko dní v mesiaci sa 
žiak odstravuje.

- iné fyzické osoby- dospelí stravníci uhrádzajú za jedno jedlo čiastočnú úhradu nákladov(réžia)
školskej jedálni, ktorú určí riaditeľ príslušnej školy interným predpisom školy na základe reálnych
nákladov na výrobu jedného jedla.

Čl. 4

Odpustenie príspevku 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov (réžia) a príspevok na nákup potravín v školskej jedálni
bude odpustený dieťaťu  materskej školy a žiakovi základnej školy, ak zákonný zástupca predloží
zriaďovateľovi písomnú žiadosť o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi.

Čl. 5

Spôsob  úhrady

Spôsob úhrady a termín určí riaditeľ základnej a materskej školy v internom predpise školy.  

Čl. 6
Záverečné ustanovenia

1.  Návrh  tohto  Všeobecne záväzného nariadenia  Mesta  Čadca  č.  1/2023  o  výške  príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni na nákup potravín na jedno jedlo
podľa  vekových  kategórií  stravníkov  v  zariadeniach  školského  stravovania  v  zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Čadca bol dňa 18.01. 2023  vyvesený na úradnej tabuli Mesta Čadca a zverejnený
na webovom sídle mesta dňa 18.01. 2023 a zvesený dňa 14.03.2023.

2.  Toto Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta  Čadca č.  1/2023 o výške  príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Čadca bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Čadca dňa 15.03.2023 pod
číslom 11/2023.



3.Toto  Všeobecne  záväzné  nariadenie  Mesta  Čadca  č.  1/2023  o  výške  príspevku  na  čiastočnú
úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta  Čadca  bolo  vyhlásené  vyvesením  na  úradnej  tabuli  Mesta  Čadca  dňa  16.03.2023  a
zverejnené na webovom sídle mesta dňa 16.03.2023 zvesené dňa .............. Účinnosť nadobúda dňa
01.04.2023.
4.  Nadobudnutím účinnosti   Všeobecne  záväzného  nariadenia  Mesta  Čadca  č.  1/2023  o  výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni na nákup potravín
na  jedno  jedlo  podľa  vekových  kategórií  stravníkov  v  zariadeniach  školského  stravovania  v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca sa ruší  účinnosť Všeobecne záväzného nariadenia  Mesta
Čadca č. 3/2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej
jedálni na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v zariadeniach školského stravovania v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Čadca.

JUDr. PhDr. Matej Šimášek, PhD.
                                                                                                    primátor mesta        


