
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Beladice 

DODATOK Č. 1 k 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉMU  NARIADENIU  OBCE BELADICE 

č. 1 /2022 
 

O VÝŠKE PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU VÝDAVKOV ŠKOL 

A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ 
 

 

Vyvesené na úradnej tabuli v Beladiciach : od 23.03.2023  do: 06.04.2023.  

Schválené Uznesením č. 51/2023 z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Beladice zo 

dňa 22.03.2023 

 

 

Platnosť nadobúda dňom od 07.04.2023. 

 

 



Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Beladice 

č.  1/2022 

o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl 

a školských zariadení 

 

     Úprava finančných pásiem na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov vydaných MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 1.5.2023.   

 

§ 4 

 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 

 

V nadväznosti na novú právnu úpravu zákona o dotáciách od 01.05.2023 pri poskytovaní 

dotácií na stravu dochádza k nasledovným zmenám:  

 

Výška dotácie na stravu 

 

Dotácia na stravu sa bude v zmysle § 4 ods. 6 zákona o dotáciách poskytovať v sume: 

a) 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti  

v materskej škole (ďalej len „MŠ“) a odobralo stravu, 

b) 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v základnej škole (ďalej 

len „ZŠ“) na prvom stupni a odobralo stravu, 

c) 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom 

stupni a odobralo stravu. 

Sumy poskytovanej dotácie na stravu boli stanové tak, aby pokryli náklady na nákup potravín 

na obed v 5. (najvyššom) finančnom pásme v zariadeniach školského stravovania, platné od 

01.01.2023.  

1. V zmysle zákona 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR bude 

s účinnosťou od 1. mája poskytovaná dotácia na stravovanie pre deti v MŠ posledný 

ročník, deti ZŠ 1. a 2. stupeň nasledovne: 

Výška dotácie a jej použitie: 

Kategória Výška dotácie  Potraviny Režijné náklady 
MŚ (stravníci –posledný ročník) 1,40 1,40 0 
ZS (stravníci    1. stupeň) 2,10 1,50 0,60 

ZS (stravníci     2. stupeň) 2,30 1,70 0,60 

 
2. Školská jedáleň poskytuje stravovanie zamestnancom škôl a školských zariadení a iným fyzickým 

osobám so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 

Uvedení stravníci prispievajú na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v zmysle 2. 

finančného pásma B vo výške : 

a) zamestnanci školy v pracovnom pomere : 2 € náklady na potraviny 

b) dospelí stravníci a dôchodcovia: 4,50 €, z toho režijné náklady 2,30 €. 

Dotácia (príspevok k strave) OÚ pre dôchodcov s trvalým pobytom v obci, na základe písomnej 

žiadosti dôchodcu a súhlasu starostu obce 
3. Doplatok zamestnávateľa pre zamestnancov ZŠ s MŠ: 2,50 EUR 

4. Podmienky úhrady: mesačne do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca vopred na 

nasledujúci mesiac v hotovosti alebo prevodom z účtu na účet Základnej školy s materskou 

školou.      



V Beladiciach dňa 23.3.2023 

 

 

 

 

 

PhDr. Mário Žáčik, starosta obce 


