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Obecné zastupiteľstvo v Markovciach vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia §6 

ods.1 a ustanovenia §11 ods.4 písm. g) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, §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 na základe 

ustanovenia §28 ods.5, §140 ods.9,10, §141 ods.5,6 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v y d á v a  

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č.   2  /2022 

 

o určení výšky finančných príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov 

a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v Školskej jedálni pri Materskej 

škole Markovce a Školskej výdajnej jedálni pri ZŠ Markovce v obci Markovce 
 

 

 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Obec Markovce je zriaďovateľom zariadení školského stravovania -  Školskej jedálne          

pri MŠ Markovce a Školskej výdajnej jedálne pri ZŠ Markovce  

2. Zariadenie školského stravovania poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú úhradu 

nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov 

v nadväznosti na odporúčané výživové dávky, ďalej len „príspevok“.  

3. Účelom tohto nariadenia je určiť výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a určiť 

podmienky platenia tohto príspevku za stravovanie. 

 

 

Čl. 2 

Výška príspevku 

 

 

1. V súlade s §140 ods.13 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní MŠVVaŠ SR 

stanovilo Finančné pásma A určujúce rozpätie na nákup potravín na jedno hlavné jedlo 

podľa vekových kategórií s účinnosťou od 1.1.2023 v Prílohe č. 1.  

2. Finančná príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa/žiaka vo výške nákladov 

potravín podľa vekových kategórií stravníkov je uvedený v Prílohe č. 3. 

3. Aktuálna výška poplatku podľa skutočných nákladov na prípravu jedného hlavného jedla 

s dodržaním odporúčaných výživových dávok pre jednotlivé vekové kategórie v súlade        

s § 140 ods. 9,10, §141 ods.5,6 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní sa určí 

rozhodnutím starostu. 

4. Príspevok v ŠJ, vo VŠJ na stravu sa uhrádza len čiastočne. 

Výška poplatku sa znižuje o dotáciu, ktorá sa poskytuje v súlade so zákonom 544/2010 Z. z. 

o dotáciách na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v pôsobnosti MPSVaR SR 

 Príjemcom dotácie podľa tohto nariadenia je Obec Markovce, ktorá má v zriaďovatelskej 

pôsobnosti Školskú jedáleň pri MŠ Markovce, Výdajnú školskú jedáleň pri ZŠ Markovce. 



 

 

5. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, žiaka sa poskytuje v sume 

1,30 eura za každý deň v ktorom sa dieťa, žiak zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti       

v materskej škole,  vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. 

6. Dieťaťu u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné 

stravovanie, poskytnutú dotáciu zriaďovateľ vyplatí zákonnému zástupcovi dieťaťa na účet. 

7. Odhlasovanie zo stravovania je potrebné dohodnúť so zamestnancami školskej jedálne       

pri MŠ, výdajnej školskej jedálne pri ZŠ. 

 

 

Čl. 3 

Stravovanie dospelých stravníkov v zariadení školského stravovania 

1. Zriaďovateľ súhlasí so stravovaním zamestnancom školy v zariadení školského stravovania. 

2. Denný príspevok dospelých stravníkov na nákup potravín sa uhrádza podľa Finančného 

pásma B stanoveného ministerstvom školstva pre vekovú kategóriu stravníkov 15-19 

ročných študentov strednej školy s účinnosťou od 1.1.2023 v Prílohe č. 2 

3. Stravovanie zamestnancov sa realizuje v súlade so Zákonníkom práce. 

4. Odhlasovanie zo stravovania je potrebné dohodnúť so zamestnancami školskej jedálne       

pri MŠ, výdajnej školskej jedálne pri ZŠ 

 

 

 

Čl.  5 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo 

v Markovciach. 

 

2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Markovciach 

dňa Uznesením č. 13/2022 

 

3. Zrušuje sa  Všeobecne záväzné nariadenie číslo 1/2022        

  

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa  1.1.2023 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1  Finančné pásma A 

Príloha č. 2  Finančné pásma B 

Príloha č. 3  Rozhodnutie 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   ...................................... 

                                                                                                                           starostka obce 

 



 

                                                                               PRÍLOHA 1 

Stromová 1, 813 30 Bratislava 1  

  

  

Finančné pásma A  

na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s 

účinnosťou od 1.1.2023  

  

  

Materská škola  Raňajky  Desiata  Obed  Olovrant  Večera  Spolu  

od 2 do 6 rokov  €  €  €  €  €  €  

1. pásmo  0,50  0,40  1,00  0,30  0,65  2,85  

2. pásmo  0,55  0,45  1,10  0,35  0,70  3,15  

3. pásmo  0,60  0,50  1,20  0,40  0,75  3,45  

4. pásmo  0,65  0,55  1,30  0,45  0,85  3,80  

5. pásmo  0,70  0,60  1,40  0,50  0,90  4,10  

  

Základná škola  Raňajky  Desiata  Obed  Olovrant  Večera  Spolu  

od 6 do 11 rokov  €  €  €  €  €  €  

1. pásmo  0,70  0,60  1,30  0,50  0,90  4,00  

2. pásmo  0,75  0,65  1,50  0,55  0,95  4,40  

3. pásmo  0,85  0,70  1,70  0,60  1,00  4,85  

4. pásmo  0,90  0,75  1,90  0,65  1,10  5,30  

5. pásmo  0,95  0,80  2,10  0,70  1,20  5,75  

  

Základná škola  Raňajky  Desiata  Obed  Olovrant  Večera  Spolu  

od 11 do 15 rokov  €  €  €  €  €  €  

1. pásmo  0,75  0,65  1,50  0,55  0,95  4,40  

2. pásmo  0,85  0,70  1,70  0,60  1,00  4,85  

3. pásmo  0,90  0,75  1,90  0,65  1,10  5,30  

4. pásmo  0,95  0,80  2,10  0,70  1,20  5,75  

5. pásmo  1,00  0,85  2,30  0,75  1,30  6,20  

  

Stredná škola  Raňajky  Desiata  Obed  Olovrant  Večera  Spolu  

od 15 do 19 rokov  €  €  €  €  €  €  

1. pásmo  0,85  0,70  1,70  0,60  1,00  4,85  

2. pásmo  0,90  0,75  1,90  0,65  1,10  5,30  

3. pásmo  0,95  0,80  2,10  0,70  1,20  5,75  

4. pásmo  1,00  0,85  2,30  0,75  1,30  6,20  

5. pásmo  1,05  0,90  2,50  0,80  1,40  6,65  

  

  



1. V zariadení školského stravovania sa určuje jednotný stupeň finančného pásma pre všetky 

kategórie stravníkov.  

  

  

2. V zariadení školského stravovania pri základnej škole s materskou školou alebo pri spojenej 

škole môže byť určené finančné pásmo pre deti materskej školy o jeden stupeň vyššie ako 

pre žiakov základnej školy.  

  

3. 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. Pri príprave 

hlavných jedál pre zamestnancov školy alebo školského zariadenia a iné fyzické osoby 

podľa Finančného pásma B je v normovaní prípustná tolerancia navýšenia hmotnosti mäsa o 

30%.  

  

  

V Bratislave    

  

  

  

                                                                                         Ján Horecký  
minister školstva, vedy, výskumu a športu SR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               PRÍLOHA 2                                                                                   
Stromová 1, 813 30 Bratislava 1                                                                       

  

  

Finančné pásma 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  s účinnosťou od 

1.1.2023  

  

  

Materská škola  Raňajky  Desiata  Obed  Olovrant  Večera  Spolu  

od 2 do 6 rokov  €  €  €  €  €  €  

1. pásmo  0,60  0,50  1,20  0,40  0,80  3,50  

2. pásmo  0,65  0,55  1,30  0,45  0,85  3,80  

3. pásmo  0,70  0,60  1,40  0,50  0,90  4,10  

4. pásmo  0,75  0,65  1,50  0,55  0,95  4,40  

5. pásmo  0,80  0,70  1,60  0,60  1,00  4,70  

  

Základná škola  Raňajky  Desiata  Obed  Olovrant  Večera  Spolu  

od 6 do 11 rokov  €  €  €  €  €  €  

1. pásmo  0,85  0,75  1,60  0,60  1,10  4,90  

2. pásmo  0,90  0,80  1,80  0,65  1,20  5,35  

3. pásmo  1,00  0,85  2,00  0,70  1,30  5,85  

4. pásmo  1,10  0,90  2,20  0,75  1,40  6,35  

5. pásmo  1,15  0,95  2,40  0,80  1,50  6,80  

  

Základná škola  Raňajky  Desiata  Obed  Olovrant  Večera  Spolu  

od 11 do 15 rokov  €  €  €  €  €  €  

1. pásmo  0,90  0,80  1,80  0,65  1,20  5,35  

2. pásmo  1,00  0,85  2,00  0,70  1,30  5,85  

3. pásmo  1,10  0,90  2,20  0,75  1,40  6,35  

4. pásmo  1,15  0,95  2,40  0,80  1,50  6,80  

5. pásmo  1,20  1,00  2,60  0,90  1,60  7,30  

  

Stredná škola  Raňajky  Desiata  Obed  Olovrant  Večera  Spolu  

od 15 do 19 rokov  €  €  €  €  €  €  

1. pásmo  1,00  0,85  2,00  0,70  1,30  5,85  

2. pásmo  1,10  0,90  2,20  0,75  1,40  6,35  

3. pásmo  1,15  0,95  2,40  0,80  1,50  6,80  

4. pásmo  1,20  1,00  2,60  0,90  1,60  7,30  

5. pásmo  1,30  1,10  2,80  1,00  1,70  7,90  

  

  



1. V zariadení školského stravovania sa určuje jednotný stupeň finančného pásma pre všetky 

kategórie stravníkov.  

2. V zariadení školského stravovania pri základnej škole s materskou školou alebo pri spojenej 

škole môže byť určené finančné pásmo pre deti materskej školy o jeden stupeň vyššie ako 

pre žiakov základnej školy.  

  

3. 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. Pri príprave 

hlavných jedál pre zamestnancov školy alebo školského zariadenia a iné fyzické osoby 

podľa Finančného pásma B je v normovaní prípustná tolerancia navýšenia hmotnosti mäsa o 

30%.  

  

  

V Bratislave    

  

  

  

Ján Horecký minister školstva,          

vedy, výskumu a športu SR 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    PRÍLOHA 3 
 

 

 

 

Obec Markovce 

 

ROZHODNUTIE 

 

V súlade s ods.9, 10  §140, s ods.5, 6  §141  zákona 245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) sa činnosť v školskej jedálni, vo výdajnej školskej jedálni uskutočňuje 

za čiastočnú úhradu, štatutár zriaďovateľa určuje výšku poplatku od 1.1.2023 nasledovne: 

 

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v Školskej jedálni pri MŠ Markovce 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na jedno jedlo: 

I. Detský stravník MŠ- celodenná strava vo výške stravného limitu 2,10 € 

Z toho desiata:      0,50 

            obed :        1,20 

            olovrant:    0,40 

 

Každé dieťa , ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy má nárok na dotáciu 

v pôsobnosti MPSVaR SR  na stravu vo výške 1,30 €. 

Dotácia 1,30 € sa poskytne na stravu dieťaťu, ktoré žije v domácnosti, ktorej                       

sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej je príjem najviac vo výške životného 

minima za predpokladu, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom,  že je poberateľom 

dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. 

Dotácia 1,30 € sa poskytne na dieťa, ktoré navštevuje materskú školu, je najmenej 50% 

detí z domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. 

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa je určený vo výške nákladov                     

na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky (§140ods.13zákona).              

Príspevky sa uhrádzajú vopred do 25.dňa v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci                   

za celý mesiac na bankový účet ŠJ (bankovým prevodom). 

II. Žiak – stravník v základnej škole – poskytnutie obeda vo výške 1,70 €                                      

Na dotáciu 1,30 €  má nárok žiak základnej školy ak žije v domácnosti, ktorej                           

sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej je príjem najviac vo výške životného 

minima, ak je v základnej škole najmenej 50% detí z domácnosti, ktorým sa poskytuje 

pomoc v hmotnej núdzi. 

III. Zamestnanec školy - dospelý stravník – poskytnutie obeda vo výške 2,40 € MŠ, ZŠ. 

Zamestnanec hradí 0,50 €, úhrada zo sociálneho fondu 0,0985 €,  zamestnávateľ hradí 

0,7315 €      

             

Príspevky sa uhrádzajú vopred do 25.dňa v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci                   

za celý mesiac na bankový účet ŠJ (bankovým prevodom). 

 

 

                

 

 

 

 

  ..................................... 

                                                                                                                         starostka obce 


