
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Návrh 

 

Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu č. 1/2019 o výške mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosť škôl a školských zariadení v obci 

Sečovská Polianka 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 30.11.2022 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:  30.11.2022 

  Dátum začatia lehoty na pripomienkové konanie: 30.11.2022 

Dátum ukončenia lehoty na pripomienkové konanie:    12.12.2022 

Pripomienky zasielať: 

- písomne na adresu: Obec Sečovská Polianka Hlavná 

132/135, 094 14 Sečovská Polianka 

- elektronicky na email: starosta@secovskapolianka.sk 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené 

dňa: 

             

        

 
Schválené všeobecné záväzné nariadenie 

Zaslané poslancom na preštudovanie dňa: 30.11.2022 

Na rokovaní OZ dňa :        

Vyhlásené na úradnej tabuli obce dňa:        

VZN nadobúda účinnosť dňom 
 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Sečovská Polianka v súlade s ustanovením § 6 a 11 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade 

s ustanovením § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a ustanoveniami § 28, § 49, § 114, § 116, § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov sa uznáša na tomto dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu č. 1/2019, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Sečovská Polianka. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Sečovská Polianka 

sa mení a dopĺňa takto: 

 

§ 1 

Článok 3., bod 1 sa ruší  a nahrádza novým znením:  

Obec Sečovská Polianka v súlade s ustanovením § 28 ods. 5, 6, 7 zákona č. 245/2008 Z. 

z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov spojených s pobytom dieťaťa /každé dieťa/ v MŠ na sumu 10 eur/mesiac. 

 

 

Článok 4., bod 1 písm. a) sa ruší  a nahrádza novým znením:  

Sumu 6 eur za mesiac na každé dieťa navštevujúce ŠKD 

Článok 4., bod 1 písm. b) sa ruší  a nahrádza novým znením:  

Sumu 3 eura za mesiac na každé dieťa navštevujúce ranné oddelenie ŠKD 

 

Článok 5., bod 1 -11 sa ruší  a nahrádza novým znením:  
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1. Obec Sečovská Polianka  v súlade s ustanovením § 140, ods. 9,10 a 12  školského 

zákona určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  na nákup  

potravín  podľa vekových kategórií stravníkov v školskej jedálni pri ZŠ/MŠ 

nasledovne: 
 

Ukazovateľ  
Materská škola                
od 2 do 6 rokov 

Náklady na nákup 
potravín na jedno jedlo 
- 3. finančné pásmo 

Spolu  
náklady 
na nákup 
potravín  

Čiastoč
né 
režijné 
náklady 
 

 
 
 
Stravné 
spolu 

Dotácia 
na 
podporu 
dieťaťa 
k stravov
acím 
návykom 

Úhrada 
rodičom 
spolu Desiat

a 
Obed Olovrant 

MŠ denná - hmotná 
núdza +životné 
minimum  

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

 
0,10 

 
2,20 1,30 0,90 

MŠ – denná 2-5 
rokov 0,50 1,20 0,40 2,10 

 
0,10 

 
     2,20 0 2,20 

  ZŠ poskytujúca stravu žiakom ZŠ, zamestnancom a dospelým 
stravníkom  

ZŠ  – žiak I. stupňa 
ZŠ     od 6 do 11 
rokov 

- 1,70 - 1,70 
 
0,10 

 
1,80 - 1,80 

ZŠ – žiak II. stupňa 
ZŠ 
od 11 do 15 rokov 

- 1,90 - 1,90 
 
0,10 
 

 
2,00 - 2,00 

ZŠ - žiak I. stupňa ZŠ     
od 6 do 11 rokov – 
hmotná núdza a 
životné minimum 

- 1,70 - 1,70 

 
 
0,10 
 

 
 
1,80 

1,3 0,50 

ZŠ - žiak II. stupňa ZŠ     
od 6 do 11 rokov – 
hmotná núdza a životné 
minimum 

- 1,90 - 1,90 

 
 
0,10 

 
 
2,00 

1,3 0,70 

Zamestnanci a dospelí 
stravníci 

 
- 2,40 - 2,40 

 
1,20 

 
3,60 - 3,60 

 

Pozn.: sumy sú uvedené v eur. 

 

2. Stravníkom ŠJ sa stáva dieťa MŠ, žiak ZŠ zamestnanec MŠ, ZŠ a dospelý stravník 

na základe podania záväznej prihlášky (Zápisného lístka), uhradenej stravnej 

jednotky v súlade s platným finančným pásmom. 

3. Výška príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov, ktorou prispieva 

zákonný zástupca na jedno dieťa je 0,10 €/ obed. 

4. Dieťa navštevujúce MŠ a žiak ZŠ má nárok na stravu za poplatok znížený o dotáciu 

na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 1,30 € iba v prípade, ak 

sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu a odoberie obed.  

5. Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr     do 

14:00 hod. v predchádzajúci pracovný deň. Nie je možné odhlásiť stravu  ráno v daný 

stravovací deň, z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných  právnych predpisov pre 

školské stravovanie (HACCP).  V prvý deň neprítomnosti dieťaťa na vyučovacom  

procese je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11:30 – 12:00 hod., 



pričom stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie.    Za neodobratú alebo 

včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje a stravník uhrádza 

plnú výšku príspevku na stravovanie. 

6. Školská jedáleň pri ZŠ neposkytuje diétne stravovanie. Evidencia odberu stravy 

žiakov ZŠ, dospelých stravníkov a zamestnancov ZŠ v ŠJ bude na základe stravných 

lístkov alebo elektronického stravovacieho systému. 

7. Hodnota jedla pre iných dospelých stravníkov zahŕňa poplatok podľa finančného 

pásma B č.3 ako pre vekovú kategóriu stravníkov 15–19 ročných. Výška príspevku 

iných dospelých stravníkov na čiastočnú úhradu režijných nákladov je 1,20€/na 

jedlo.  

8. V prípade, že počet detí a žiakov stravujúcich sa stúpne nad určené kapacity 

personálu a technického a technologického vybavenia ŠJ, môže zriaďovateľ vylúčiť 

zo stravovania dospelých stravníkov a zamestnancov MŠ, ZŠ. 

9. Termín a spôsob úhrady príspevku: mesačne do 25. dňa predchádzajúceho   

kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok 

uhrádza na účet ŠJ pri ZŠ na č. IBAN: SK26 0200 0000 0016 4024 7751. 

 

 

§ 2 

1. Tento dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Sečovská Polianka bol 

schválený uznesením  č.          Obecným zastupiteľstvom obce Sečovská Polianka. 

2. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 nadobúda účinnosť a platnosť dňa 01.01.2023. 

  
 

 

V Sečovskej Polianke dňa  

 

 

 

      Michal Urban 

starosta obce 

 


