
Obec Skýcov  v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 140 ods. 9 a 10 zákona č. 

245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov,  

v y d á v a   tento Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu (ďalej len „VZN“). 

 

Dodatok č. 1  

k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Skýcov 

č. 2/2022 
 

o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na 

nákup potravín, o  výške príspevku na úhradu režijných nákladov na čiastočnú 

úhradu nákladov a o podmienkach úhrady v školskej jedálni 

 

 

Čl. 2 

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  
 

(1) Podľa ods. 8 a 9 § 140 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  zákonný zástupca  

dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške   

nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a na úhradu režijných 

nákladov. 

 

(2) Výška príspevku sa stanovuje aj v súlade s finančnými pásmami na nákup potravín na 

jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov, účinné od 1.1.2023. Finančné pásmo A 

je zhodné pre všetky vekové kategórie stravníkov.  

  Výška príspevku je v súlade s  2. finančným pásmom A. 

 

Tabuľka č. 1  Výška príspevku 

 

Kategória 

Veková kategória 

Desiata Obed Olovrant  SPOLU 

 Výška poplatku v  € 

MŠ denné (stravníci – posledný ročník MŠ) 0,45 1,10 0,35 1,90 

MŠ denné (stravníci od 2 do 6 rokov) 0,45 1,10 0,35 1,90 

ZŠ (stravníci od 6 do 11 rokov) x 1,50 x 1,50 

ZŠ (stravníci od 11 do 15 rokov) x 1,70 x 1,70 

 

 (3) Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských 

zariadení, so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby (§ 140 ods. 3 

zákona č. 245/2008 Z.z.) 

 

(4) Dospelým stravníkom (zamestnanci a iné fyzické osoby) sa aplikuje úhrada za 

stravovanie podľa jednotne zvoleného finančného pásma vo výške celkových nákladov na 

potraviny a režijných nákladov na výrobu jedného jedla ako pre vekovú kategóriu 

stravníkov 15-19 ročných - finančné pásmo B, s akceptovaním úpravy podľa § 152 



Zákonníka práce. K 1. januáru príslušného kalendárneho roka sa určí hodnota obeda podľa 

skutočných prevádzkových nákladov za predchádzajúci kalendárny rok. Na základe 

vyčíslenej hodnoty je určená hodnota úhrady zamestnancom a iným fyzickým osobám. 

 

Tabuľka č. 2  Dospelí stravníci 

 

Kategória Cena za 

potraviny 

Režijné 

náklady 

Hodnota obedu 

 Výška poplatku v  € 

Dospelí stravníci ZŠ 2,20 3,30 5,50 

Dospelí stravníci MŠ 2,20 3,30 5,50 

Dôchodcovia 2,20 3,30 5,50 

 

Čl. 5 

Zrušovacie ustanovenie 
 

 Nadobudnutím účinnosti tohto dodatku č. 1 k VZN č. 2/2022 stráca účinnosť a 

platnosť článok č. 2 - určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, VZN Obce 

Skýcov č. 2/2022, o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka vo výške 

nákladov na nákup potravín,  o výške príspevku na úhradu režijných nákladov na čiastočnú 

úhradu nákladov a o  podmienkach úhrady v školskej jedálni, schválené Obecným 

zastupiteľstvom  v  Skýcove dňa 04.10.2022 uznesením č. 285/2022.  

Ostatné ustanovenia VZN Obce Skýcov č. 2/2022 zostávajú nezmenené a v platnosti. 

 

Čl. 6 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Tento Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa 

alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín,  o výške príspevku na úhradu 

režijných nákladov na čiastočnú úhradu nákladov a  o  podmienkach úhrady v 

 školskej jedálni, bol prerokovaný a schválený  Obecným zastupiteľstvom Obce 

Skýcov na svojom 2. zasadnutí  dňa 13.12.2022  uznesením č. 23/2022. 

 

2. Tento Dodatok č. 1 k VZN Obce Skýcov č. 2/2022 o výške príspevku zákonného 

zástupcu dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín,  o výške príspevku 

na úhradu režijných nákladov na čiastočnú úhradu nákladov a o podmienkach úhrady 

v školskej jedálni nadobúda účinnosť od 1. januára 2023. 

 

 

 

                                                                                                Mgr. Tomáš  Kolembus 

                                                                                                   starosta obce Skýcov 

 

 

Návrh dodatku č. 1 k VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa 28.11.2022  

Návrh dodatku č. 1 k VZN zvesený z úradnej tabuli dňa 13.12.2022 

 

Dodatok č. 1 k VZN vyvesený dňa : 14.12.2022 

Dodatok č. 1 k VZN  zvesený dňa :  30.12. 2022 


