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Obecné zastupiteľstvo v Boťanoch 
 

v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 a ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 140 ods. 9 zákona č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a zákona 544/2010 Z.z. o dotáciách  
 

v y d á v a 
 

Návrh 
 

Dodatku č. 3 
k VZN č. 5/2019 

 
o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v 

školách a školských zariadeniach zariadených Obcou Boťany 
 

Čl. 1 
Predmet dodatku 

 
1) Týmto dodatkom sa mení VZN č. 5/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a 
žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou 
Boťany takto: 

 
1.1 V Čl. 4 VZN - Školská jedáleň 

  
Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 
pri MŠ podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 1. Finančným pásmom pre školské 

stravovanie zverejneným Ministerstvom školstva SR sa mení v odseku 2 nasledovne: 

I. Pre stravníkov materskej školy vo veku 2 – 6 rokov vo výške: 
 
 Náklady na nákup  

potravín (1. Finančné pásmo - A) 
Desiata 0,40 € 
Obed 1,00 € 
Olovrant 0,30 € 
Spolu 1,70 € 
 

Zákonný zástupca uhrádza príspevok na nákup potravín (ďalej len „stravné“) mesiac vopred 
k 15. dňu v mesiaci nasledovne: 
 
a) pre deti, ktorým nepatrí dotácia štátu na stravovanie:   
- výška paušálnej sumy stravného na deň: 1,70 €.  
 
 
      
 



b) pre deti predškolského veku, ktorým je priznaná dotácia štátu na podporu výchovy vo 
výške 1,30 € na deň: 
- je výška paušálnej sumy stravného na deň: 0,40 €  
Poznámka: v zmysle ustanovenia § 140 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 
vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„školský zákon“), príspevok zákonného zástupcu dieťaťa (na nákup potravín, režijné náklady) 
sa neuhrádza - aj keď výška dotácie na stravu nepokrýva stanovené sumy pre jednotlivé 
finančné pásma, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka je členom domácnosti, ktorej sa 
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, a o to písomne požiada zriaďovateľa ŠJ. 
 
Veková kategória Náklady na nákup  

potravín (1. Finančné pásmo - A) 
Dotácia  Úhrada zriaďovateľa 

MŠ od 2 do 6 rokov 1,70 € 1,30 € 0,40 € 
 
 
II. Pre stravníkov základnej školy v Boťanoch vo veku 6 – 11 rokov vo výške: 
 

 Náklady na nákup  
potravín (1. Finančné pásmo - A) 

Obed 1,30 € 
Spolu 1,30 € 

 
Zákonný zástupca uhrádza príspevok na nákup potravín (ďalej len „stravné“) mesiac vopred 
k 15. dňu v mesiaci nasledovne: 
 
a) pre deti, ktorým nepatrí dotácia štátu na stravovanie: 
- výška paušálnej sumy stravného na deň: 1,30 € 

 
b) pre deti školského veku, ktorým je priznaná dotácia štátu na podporu výchovy vo výške 
1,30 € na deň: 
- príspevok na obed neuhradí rodič za dieťa, ktoré spĺňa podmienky uvedené v § 4 ods. 3 
zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR a zriaďovateľovi školskej jedálne bola v zmysle citovaného zákona poskytnutá 
dotácia vo výške 1,30 €. 

 
c) veľkosť porcie jedla je daný vekovou kategóriou stravníka podľa zákonných výživových 
dávok. 
 
III. Pre dospelých stravníkov: 
 

Veľkosť porcie dospelej osoby, t. j.: zamestnanca školy a školského zariadenia v 
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Boťany a iným fyzickým osobám ako i veľkosť porcie 
cudzieho stravníka je zhodná s normou stravníka vo veku 15 – 19 rokov podľa Finančného 
pásma B. Školská jedáleň neposkytuje stravu v reštauračných normách. 
 
Pre zamestnancov MŠ, ZŠ a ŠJ: 
 
a) Výška nákladov na nákup potravín (1. finančné pásmo B) pre zamestnancov MŠ, ZŠ a ŠJ 
je 2,00 €. 
b) Zamestnanec prispeje na obed sumou 1,60 €, zvyšnú časť tvorí príspevok zamestnávateľa 
sociálny fond - 0, 40 €. 



Pre dôchodcov obce Boťany (1. finančné pásmo B + réžia): 
Cena obedu pre dôchodcov je stanovená nasledovne: 
 
náklady na nákup potravín vo výške: 2,00 € + réžia vo výške: 1,50 € 
Cena obedu s réžiou pre dôchodcov:  3,50 € za každú odobratú stravu. 
 
Pre cudzích stravníkov: 
Cena obedu s réžiou pre cudzích stravníkov: 4,50 € za každú odobratú stravu. 
 
2) Ostatné ustanovenia VZN ostávajú nezmenené. 
 
 
 
 

Čl. II 
 

Záverečné ustanovenia dodatku 
 

1) Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2019 bol schválený obecným 
zastupiteľstvom Boťany dňa ................ Uznesením ........../2023 a nadobúda účinnosť 
..................2023. 
 
 
      
 
            
        Dionýz Szabó 

     starosta obce Boťany 
                   v.r. 
 
 

V zmysle § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v platnom znení dňom vyvesenia 
začína plynúť najmenej 10-dňová lehota počas ktorej sa môžu uplatniť pripomienky k tomuto návrhu 
zmeny VZN a to písomne, elektronicky alebo ústne do zápisnice. 

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to 
doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto 
ju predkladá. 

Pripomienky môžete uplatniť do 30.01.2023 

Písomné pripomienky adresujte: Obec Boťany, Kvetná 243/1, 076 43 Boťany 

Elektronicky: obecbotany@gmail.com  

Ústne do zápisnice: Obec Boťany, Kvetná 243/1, 076 43 Boťany v pracovných dňoch v čase od 8.00 
hod do 16.00 hod. 

 


