
Obec Perín – Chym  v súlade   § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a  doplnkov  vydáva   

 
 

DODATOK  č. 2  
k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce  Perín-Chym č. 1/2019  

o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 
zriadených v znení dodatku č. 1 

 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Perín-Chym sa v zmysle  § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien, uznieslo na zmenách vo Všeobecne záväznom nariadení Obce  
Perín-Chym č. 1/2019 z 07.05.2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach zriadených  obcou Perín-Chym, tohto znenia:   

 

DODATOK č. 2 
 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených  obcou Perín-Chym 

 
1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 obce Perín-Chym o  výške mesačného príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Perín-Chym z 
07.05.2019 , účinné dňa 23.05.2019 v znení dodatku č. 1 z 11.10.2021 ( ďalej aj ako „VZN“ ) sa 
mení nasledovne: 

 

Ustanovenie § 5 sa mení a nahrádza novým znením takto: 
 

§ 5 

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín, na 
úhradu režijných nákladov a podmienky úhrady za stravovanie v školskej jedálni 

 
1. Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia Školského zákona určuje výšku príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa jednotlivých 
vekových kategórií stravníkov v školskej jedálni: 

 
1.1  Zákonný zástupca stravníka - dieťaťa materskej školy a žiaka základnej školy, je 

povinný zaplatiť výšku finančného príspevku na stravovanie a na čiastočnú úhradu nákladov 
vo výške podľa tabuľky v § 5 ods. 1.3. Táto povinnosť sa nevzťahuje na prípady určené podľa 
právnych predpisov ( najmä prípad poskytnutia dotácie na podporu výchovy k stravovacím 
návykom, za dieťa – stravníka – v prípadoch a za podmienok podľa zákona č.544/2010 Z.z. o 
dotáciách v pôsob. Ministerstva práce, sociál. vecí a rodiny SR a vykonávacích predpisov vo 
výške určenej týmto predpisom).    

 
1.2  Stravníci - zamestnanci škôl a školských zariadení a iné fyzické osoby sú povinné 

zaplatiť výšku príspevku na stravovanie podľa tabuľky v § 5 ods. 1.3.    



 
1.3  Tabuľka príspevkov:  
 
Suma 
príspevkov v 
EUR 

desiata obed olovrant Na režijné 
náklady 

Spolu  

Materská 
škola 
(stravníci od 
2 do 6 rokov) 

0,38 0,90 0,26 ----------- 1,54 

Základná 
škola I. 
stupeň 

Stravníci od 
6 do 11 
rokov) 

--------- 1,21 ------------ ----------- 1,21 

Zamestnanec 
a iné fyz. 
osoby 

-------- 1,41 ----------- 2,29 3,70 

 
Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka ( § 5 ods. 1.1 ) a dospelá osoba ( § 
5 ods. 1.2 ) mesačne vopred do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza 
kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza, a to v hotovosti do pokladne základnej 
školy.  

 
2. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom sa poskytuje na deti a oprávneným 
osobám v sumách a pri splnení podmienok zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsob. 
Ministerstva práce, sociál. vecí a rodiny SR a vykonávacích predpisov vo výške určenej týmto 
predpisom. Obec, resp. jej poverený zamestnanec je oprávnený od zákonného zástupcu stravníka 
vyžadovať preukázanie splnenia podmienok pre poskytnutie takejto dotácie, resp. podmienok, na 
základe ktorých zákonný zástupca nemá povinnosť úhrady podľa § 5 ods. 1.1.      
    
3. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu a zákonný zástupca žiaka 
základnej školy je povinný odhlásiť (osobne alebo telefonicky) zo stravy dieťa alebo žiaka, ktoré 
sa nezúčastní vzdelávacieho procesu v materskej škole   alebo vyučovania v základnej škole do 
12,00 hod. deň vopred. Vo výnimočných   prípadoch, keď dieťa náhle ochorie, je možné dieťa 
alebo žiaka odhlásiť aj ráno do 8,00 hod. Dospelý stravník je povinný odhlásiť (osobne alebo 
telefonicky) zo stravy do 12,00 hod. deň vopred. 
 
4. Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia Školského zákona určuje výšku príspevku pre zamestnancov 
škôl a školských zariadení a iných fyzických osôb na úhradu režijných nákladov na výrobu a 
výdaj jedál a nápojov v školskej jedálni vo výške 2,29 Eur. Táto suma predstavuje rozdiel medzi 
skutočným nákladom na jedno odobraté hlavné jedlo – obed v školskej jedálni vo výške 3,70 Eur 
a nákladov na nákup potravín pre dospelého stravníka podľa uvedenej tabuľky. 
 



5. Zamestnávateľ prispieva na stravovanie zamestnancov v školách a školských  zariadeniach 
obce príspevok z rozpočtu obce vo výške 55% z hodnoty stravného 5,00 € určeného pri služobnej 
ceste v dobe trvania od 5 do 12 hodín na hlavné jedlo odobrané v školskej jedálni, t.j. 3,59 €. 
Zostatok do hodnoty stravného za obed si dopláca zamestnanec. 

 

2. Ostatné ustanovenia VZN zostávajú nezmenené.       

 
Čl. II.  

 
1. Obecné zastupiteľstvo Obce Perín- Chym sa na tomto Dodatku č. 2 k VZN  uznieslo dňa 22. 

06. 2022  uznesením č. 204  Dodatok č. 2 k VZN nadobúda účinnosť dňa 01. 09. 2022 
 
 
 

                      ....................................................... 
                                 MVDr. Ladislav Molnár, PhD.                      

                                 starosta obce  
 
Návrh tohto Dodatku č.2:  

 Vyvesený na úradnej tabuli Obce dňa: 12.05.2022                                      
 Zverejnený na webovom sídle Obce dňa: 12.05.2022                            
 Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 12.05.2022                
 Dátum ukončenia pripomienkového konania:   27.05.2022                          
 Doručené pripomienky:      ---                                                                                                                             
 Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:    ---                     

   
Schválený Dodatok č. 2: 

 Na rokovaní Obecného zastupiteľstva  dňa:       22.06.2022                                             
 Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli Obce dňa:  24.06.2022                                     
 Zverejnené na webovom sídle Obce:             24.06.2022                                         
 VZN nadobúda účinnosť dňom:                 01. 09.2022                                 

  
 VZN zvesené z úradnej tabule Obce dňa:  11.07.2022                                                                        

              
                                                                                                              


