
 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jasov č. 1/2011 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach 

Dodatok č.5 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Jasove uznesením č. 48/06OZ/2019 prijatým na svojom riadnom 

rokovani dňa 28.6.2019 podľa §6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení 

neskorších zmien a doplnkov v súlade so zákonom 245/2008  Z.z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 

uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení 

    

Článok 1 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jasov č.1/2011 o  určení výšky  príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach  prijaté obecným zastupiteľstvom dňa 

3.10.2011 sa   m e n í   nasledovne: 

 

§7 ods.2 sa mení a dopĺňa takto: 

 

Obec Jasov určuje výšku príspevkov za stravovanie v školských jedálňach vo svojej 

zriaďovateľskej pôsobnosti nasledovne: 

 

     a)      „Deti stravujúce sa v Školskej jedálni Materskej školy, Hlavná 46 Jasov 

            Deti stravujúce sa v Školskej jedálni Materskej školy, Hlavná 46 sú zaradené do 1. 

            finančného pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 

kategórií 

            stravníkov²) 

 

Stravníci 

2-6roční 

Náklady na nákup potravín Cena potravín  

hradená 

rodičom 

Dotácia 

na stravu 

Hodnota  

celodennej  

stravy v ŠJ MŠ 
desiata obed olovrant 

EURO 0,34  0,80  0,23  0,17 1,20  1,37  

 

 

 

 b) Zamestnanci Materskej školy, Hlavná 46 stravujúci sa v ŠJ MŠ Hlavná 46 Jasov
2)

. 

bod 3. sa mení nasledovne : 

Zamestnanci Materskej školy, Hlavná 46 stravujúci sa v ŠJ MŠ Hlavná 46 Jasov sú zaradení 

do 1. finančného pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov 

 

Dospelí 

zamestnanci 

MŠ, Hlavná 

46 

Náklady na  

nákup 

potravín  

Režijné 

náklady 

Príspevok  

zo SF 

Úhrada 

zamestnancom 

spolu 

Príspevok 

zamestnávateľa 

Hodnota 

stravy pre 

dospelých  



EURO 1,26 1,00 0,25 0,77 1,24 2,26 

 

 

 

 c) Deti stravujúce sa v ŠJ pri ZŠ Školská 3 Jasov 

Deti vekovej kategórie od 2 do 6 rokov stravujúce sa v ŠJ pri ZŠ sú zaradené do 1. finančného 

pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
2)

. 

 

 

Stravníci 

2-6roční 

Náklady na nákup potravín Cena potravín  

hradená 

rodičom 

Dotácia 

na stravu 

Hodnota  

celodennej  

stravy v ŠJMŠ 
desiata obed olovrant 

EURO 0,34  0,80  0,23  0,17 1,20  1,37  

 

 

d) Žiaci ZŠ stravujúci sa v ŠJ pri ZŠ Školská 3 Jasov 

 

Žiaci  ZŠ vo vekových kategóriách od 6 do 11 rokov a od 11 do 15 rokov  sú zaradení do 

1.finančného pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií
2)

. 

 

Stravníci  

6-11 

roční 

Náklady na  

nákup potravín 

Cena potravín  

hradená rodičom 

Dotácia na 

stravy 

Hodnota  stravy 

obed  

Euro 1,08 0,00 1,20  1,08 

 

Stravníci  

11-15 

roční 

Náklady na  

nákup potravín 

Cena potravín  

hradená rodičom 

Dotácia 

stravy 

Hodnota stravy 

obed 

Euro 1,16 0,00 1,20 1,16 

 

 

e) Zamestnanci ZŠ,  Školská 3 Jasov 

Bod č.3  znie: 

Zamestnanci ZŠ sú zaradení do 1. finančného pásma nákladov na nákup potravín na jedno 

jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
2)

. 

 

Zamestnanci  

Základnej 

školy 

Náklady na 

nákup  

potravín 

Režijné 

náklady 

Príspevok 

zo SF 

Úhrada 

zamesnancom  

Príspevok 

zamestnávateľa 

Hodnota 

stravy pre 

dospelých  

Euro 1,26 1,00 0,25 0,77 1,24 2,26 

 

 

 



 

f) Iné fyzické osoby (dospelí cudzí stravníci) 

bod č. 2 znie: 

Iné fyzické osoby (dospelí cudzí stravníci) sú zaradení do 1.finančného pásma nákladov na 

nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií
2)

. 

 

Cudzí dospelí 

stravníci 

Náklady na nákup 

potravín 

Príspevok 

cudzieho stravníka 

na réžiu 

Úhrada cudzím 

stravníkom spolu 

Hodnota stravy pre 

cudzieho stravníka 

Euro 1,26 1,00 2,26 2,26 

 

 

 

Článok 2 

 

v §14 sa vkladá  ods.4, ktorý znie: 

 

Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší Dodatok č. 4 k VZN obce Jasov č.1/2011 o určení 

výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach. 

 

 

Článok 3 

 

Účinnosť 

Tento dodatok č.4 nadobúda účinnosť ___________. 

 

  

 

 

 

  

 

Marián Dzurik 

   starosta obce 

 

 

 

 

Návrh nariadenia zverejnený: 9.5.2019 

Nariadenie vyvesené dňa: 25.7.2019 

Zvesené dňa : _____________________ 

 
 


