
O b e c   S t a š k o v 

 

 
Návrh 

DODATKU č. 7 

k VZN č. 8/2013 

 

o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach obce Staškov 

 

 

Prerokované na OZ v Staškove -  Uznesenie č.  ............/2019 

                                          Počet prítomných poslancov na rokovaní: .......... 

                                          Hlasovanie: Za: .....   Proti: ....   Zdržal sa: ....  Nehlasoval:  

 

- Návrh dodatku č. 7 k VZN č. 8/2013 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa 

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach obce Staškov 
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- Počet pripomienok uplatnených k návrhu nariadenia:    0 

 

Vyvesený po schválení:   .............. 

zvesený: 

 

Účinnosť Dodatku č.7  k  VZN č. 8/2013: od 01. 09. 2019 

 

 

         

        v.r. 

          

Ing. Ladislav Šimčisko 

      starosta obce 



Návrh 

DODATKU  č. 7 

k VZN č. 8/2013 

 

 

o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach obce Staškov 

 

Návrh na zmenu Čl. 5, časť 5.1, odstavec B, body a/b/: 

 

B.  Školská jedáleň pri  Základnej škole, Staškov č. 502 

 

a) Žiaci 

 

Pásmo  Obed Režijné náklady 

3 . pásmo Žiaci 1.-4. roč.  : 1,21 € 
Žiaci 5.-9. roč. :  1,30 € 

3 € na mesiac 
3 € na mesiac 

 

 

b) Zamestnanci , cudzí stravníci 

 

Pásmo  Obed Režijné náklady Spolu 

3. pásmo 1,41 € zamestnanci 
1,41  € cudzí stravníci 

1,19 € 
1,19  € 

2,60 € 
2,60  € 

 

5.3 

Poskytnutie dotácie na stravovanie na podporu výchovy k stravovacím návykom 

dieťaťa 

 

Dotácia na stravovania a použitie dotácie 

Podľa §4 odsek 6zákona č. 544/2010 Z.z. sa dotácia na stravu poskytuje v sume 1,20 € za 

každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania a odobralo si stravu. 



Dotáciu si zariadenie školského stravovania  bez účasti dieťaťa na vzdelávacom procese 

nemôže uplatniť. Ak dieťa z akýchkoľvek dôvodov nemôže nastúpiť na vyučovací proces, 

rodič je povinný odhlásiť dieťa u vedúcej školskej jedálne. V prípade ak rodič dieťa neodhlási 

a pre dieťa bude uvarený obed, rodič je povinný zaplatiť za uvarený obed plnú sumu. Prvý 

deň absencie žiaka na vyučovacom procese má zákonný zástupca právo si odobrať obed 

z školskej jedálne. Pri dlhodobej absencii dieťaťa je rodič povinný stravu v školskej jedálni na 

tieto dni stravu včas odhlásiť.  

Na základe vyššie uvedeného apelujeme na zodpovednosť zákonných zástupcov na 

prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy. Odhlasovanie zo stravy bude v zápisnom lístku a bude 

stanovené na deň vopred do 14 hodiny , v prípade ochorenia žiaka ráno o 6.30 najneskôr do 

6,45 hod. 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na 

zabezpečenie obeda  v základnej škole na každé dieťa, ktoré navštevuje  základnú školu. 

                                                          

 

5.4 

Použitie dotácie na stravu pri osobitnom spôsobe stravovania v zariadeniach školského 

stravovania 

 

Diétne stravovanie pre žiakov ZŠ Staškov 502 v čase ich prítomnosti na výchovno- 

vzdelávacom procese možno zabezpečiť nasledovne: 

Zákonný zástupca pre svoje dieťa zabezpečuje diétne stravovanie doma. Za dieťa, ktoré sa 

zúčastnilo vyučovania v škole a zariadenie školského stravovania nezabezpečuje požadované 

diétne stravovanie, zákonný zástupca dieťaťa predloží doklad ošetrujúceho lekára(špecialistu), 

že zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie (diétne stravovanie) a požiada 

o vyplatenie dotácie na stravu. Zriaďovateľ školy alebo škola prehodnotí žiadosť zákonného 

zástupcu dieťaťa a po splnení podmienok na vyplatenie dotácie, vyplatí dotáciu na stravu 

zákonnému zástupcovi dieťaťa podľa počtu dní prítomnosti dieťaťa na výchovno-

vzdelávacom procese. 

Predloženie žiadosti, prílohy k žiadosti , postup a podmienky dotácie určí zriaďovateľ školy. 

 

Schválilo Obecné zastupiteľstvo na riadnom rokovaní OZ dňa ......................  UZNESENÍM 

 č. .................2019 pod písmenom  .........../ SCHVAĽUJE. 

 



Vyvesené dňa: ............................................. 

 

        v.r. 

                 Ing. Ladislav Šimčisko 

                          starosta obce  


