
Na základe § 6  ods. 3zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov vyvesené dňa  26.08.2011 a zvesené dňa 07.09.2011

MESTO  ČADCA

vydáva na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a  § 140  ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA ČADCA

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

Číslo 118/2011
                                                               

Predmet úpravy
§ 1

Toto VZN upravuje  výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie 
a podmienky úhrady   nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 
stravníkov v zariadení školského stravovania. 

Výška príspevku
§ 2

Zákonný zástupca  dieťaťa alebo žiaka uhrádza   príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na 
nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na plnenie 
odporúčané výživové dávky nasledovne:

MŠ denne                                                                                                             
(stravníci od 2 – 6 rokov)      D           Obed           Ol              Spolu            Úhrada
                                               0,30 €         0,72 €        0,25 €          1,27 €            1,27 €          
  
                                                                                                             
Základná škola                                       Obed                                                  Úhrada                        
(stravníci od 6 – 11 rokov)                       1,01 €                                                 1,01 €

Základná škola                                        Obed                                                  Úhrada
(stravníci od 11 – 15 rokov)                 1,09 €                                    1,09 €                                         



                                                  

Dospelí stravníci v MŠ, ZŠ                                               
                                                       Obed                                          Úhrada
                                                               1,19 €                                         1,19 €

Spôsob úhrady
§ 3

Príspevok sa uhrádza vopred do 05. dňa v kalendárnom mesiaci.

Záverečné ustanovenia
§ 4

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského 
zastupiteľstva Čadca dňa 08.09. 2011 pod číslom  129/2011.

2. Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Čadca č. 75/2008.
3. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Čadca č. 118/2011 nadobúda účinnosť dňom
      1. októbra 2011.  

                                                                            Ing. Milan Gura
                                                                                                     primátor mesta



Dodatok č. 1 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. 8 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa 19. 2. 2016 

 

 

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. 1 

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  

 

 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“  sa pôvodný text označuje písmenom a) a zároveň sa dopĺňa 

písmeno b), ktorého text znie nasledovne: 

- výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov (réžia) v ŠJ pri MŠ za jedno dieťa je 

3,00 EUR mesačne bez ohľadu, koľko dní v mesiaci sa dieťa odstravuje 

- výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov (réžia) v ŠJ pri ZŠ a vo VŠK pri ZŠ za 

jedného žiaka je 2,00 EUR mesačne bez ohľadu, koľko dní v mesiaci sa žiak odstravuje 

Príspevok na réžiu sa pri uhrádzaní pripočítava ako paušál za mesiac spolu 

s príspevkom na potraviny. 

 

- pre zamestnancov školy a cudzích stravníkov v ŠJ pri MŠ,  v ŠJ pri ZŠ a vo VŠK pri 

ZŠ sa réžia vypočíta zo skutočných nákladov potrebných na prípravu jedného jedla, 

ktorú určí riaditeľ školy.  

  

 

§ 4 „Záverečné ustanovenia“ sa dopĺňa nasledovne: 



 

Dodatok  č. 1 k VZN č. 118/2011  bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Čadci 

dňa 11. 2. 2016 pod číslom  7/2016 s účinnosťou od 1. apríla 2016.    

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Ing. Milan Gura 
                        primátor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dodatok č. 2 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. 8 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa 27. 5.  2016   

 

 

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. 2 

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  

 

 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 b) sa dopĺňa ďalšia veta, ktorá znie nasledovne: 

- deti MŠ a žiaci ZŠ, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi a sú uvedení, resp. budú 

uvedení v oznámení z ÚPSVaR Čadca o schválení dotácie na podporu výchovy 

k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením, nehradia 

režijné náklady vo výške 2 € v ZŠ a 3 € v MŠ. 

 

§ 4 „Záverečné ustanovenia“ sa dopĺňa nasledovne: 

 

Dodatok  č. 2 k VZN č. 118/2011  bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Čadci 

dňa 26. 5. 2016 pod číslom  45/2016 s účinnosťou od 15. júna 2016.    

 

  
                Ing. Milan Gura 
                        primátor  
 



Dodatok 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. 8
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa 14.6.2019 a zvesený dňa.........

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

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

13.júna 2019 pod číslom 54/2019 s účinnosťou od 1. septembra 2019.  

         Ing. Milan Gura
                primátor


