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Obecné zastupiteľstvo v Lábe v súlade s ustanovením § 6 ods. 1  a § 11 ods. 4 písm. g) zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28, ods. 5,  § 49 

ods. 4, § 114 ods. 6 a § 140, ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove  a vzdelávaní  (školský 

zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 

ods. 4 a § 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,  berúc do úvahy  ust. 

§ 4 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a 

rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto nariadení:  

 

Všeobecne záväzné nariadenie č.  1/2022,  

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2019, 

ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach                             

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Láb 
 

Článok I. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č.  12/2019, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a 

školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Láb zo dňa 16.12.2019 sa mení 

a dopĺňa takto: 

 

§ 4 ods. 3) Školská jedáleň pri Materskej škole znie: 

3. V zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVaR) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o dotáciách“) je z MPSVaR obci poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím 

návykom za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v 

materskej škole a odobralo stravu. 

 

§ 4 ods. 4) Školská jedáleň pri Materskej škole znie: 

4. Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na náklady na nákup potravín na 

jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov je určená nasledovne: 

 

a) pre stravníkov materskej školy vo veku 2 – 6 rokov vo výške 1,54 € (z toho 0,38 € 

desiata, 0,90 € obed, 0,26 € olovrant) - podľa 3. finančného pásma, 

b) pre stravníkov materskej školy vo veku 2 – 6 rokov, ktorí poberajú dotáciu na podporu 

výchovy k stravovacím návykom, vo výške 1,54 € (z toho 0,38 € desiata, 0,90 € obed, 

0,26 € olovrant) - podľa 3. finančného pásma, pričom poskytnutá dotácia z MPSVaR je 

v aktuálnej výške v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách. 

 

§ 4 ods. 6) Školská jedáleň pri Materskej škole znie: 

6. V prípade poskytnutia dotácie z MPSVaR na podporu výchovy k stravovacím návykom 

dieťaťa v zmysle aktuálne platného zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok 

na stravovanie vo výške  rozdielu nákladov na nákup potravín, určených v ods. 4 a nákladov na 

réžiu určených v ods. 5 a poskytnutej dotácie z MPSVaR.  

 

§ 4 ods. 8) Školská jedáleň pri Materskej škole znie: 

8. Výšku úhrady ceny obeda dospelých stravníkov v školskej jedálni (zamestnancov školy), 

ktorí hradia v cene obeda celkové náklady na nákup potravín na výrobu jedného jedla ako pre 

vekovú kategóriu stravníkov 15-19 ročných v 3. finančnom pásme a režijné náklady, určí 

riaditeľ školy vnútorným predpisom v súlade s finančnými pásmami na nákup potravín 

určenými Ministerstvom školstva Slovenskej republiky 2). Náklady na réžiu sa určia na základe 

skutočnosti za predchádzajúci kalendárny rok. Prehodnotenie režijných nákladov sa vykoná 
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vždy k 01. marcu nasledujúceho roka na základe skutočnosti podľa predchádzajúceho roka. Po 

nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia je celková cena jedla vo výške 3,60 €. Pri úhrade za 

stravovanie pre zamestnancov školy sa akceptuje úprava  podľa § 152 zákona č. 311/2001 Z.z. 

Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 

 

§ 5 ods. 5) Školská jedáleň pri Základnej škole znie: 

5. V zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVaR) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o dotáciách“) je z MPSVaR obci poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím 

návykom za každý deň, v ktorom sa žiak zúčastnil vyučovania v základnej škole a odobral 

stravu. 

 

§ 5 ods. 6) Školská jedáleň pri Základnej škole znie: 

6. Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu žiaka na náklady na nákup potravín na 

jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov je určená  nasledovne: 

a) pre stravníkov základnej školy vo veku 6 – 11 rokov, ktorí poberajú dotáciu na podporu 

výchovy k stravovacím návykom, vo výške 1,15 €, pričom poskytnutá dotácia 

z MPSVaR je v aktuálnej výške v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách - 

podľa 2. finančného pásma,  

b) pre stravníkov základnej školy vo veku 11 – 15 rokov, ktorí poberajú dotáciu na podporu 

výchovy k stravovacím návykom, vo výške 1,23 €, pričom poskytnutá dotácia 

z MPSVaR je v aktuálnej výške v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách - 

podľa 2. finančného pásma. 

 

§ 6 ods. 2 Podmienky poskytnutia dotácie 

2. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume podľa 

aktuálne platného znenia zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách za každý deň, v ktorom sa 

dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej 

škole a odobralo stravu.  

 

Článok II. 

Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2019 zo dňa 16.12.2019 zostávajú 

v platnosti. 

 

Článok III. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Lábe dňa 23.03.2022 

uznesením č. 4/2022. 

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 08.04.2022. 

 

 

 

 

 

Marián Moravčík, v.r. 

starosta obce Láb 


