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OBEC JARABINA 
 

 

Obec Jarabina v súlade s článkom 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods.1 a § 11 

ods. 4 písm. g/ zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a podľa 

§ 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve v y d á v a   

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. 5/2019 
 

o určení hodnoty stravného lístka pre zamestnancov zriaďovateľa a 

stanovenie prevádzkových nákladov spojených s prípravou jedla v školskej 

jedálni Základnej školy s materskou školou v Jarabine. 
  

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len „VZN“/ ustanovuje podrobnosti o určení 

hodnoty stravného lístka pre zamestnancov zriaďovateľa a stanovenie prevádzkových 

nákladov spojených s prípravou jedla v školskej jedálni Základnej školy s materskou 

školou v Jarabine v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jarabina. 

 

2. Obec Jarabina určuje v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Jarabina  finančné pásmo II. pre školské stravovanie určené ministerstvom školstva, 

vedy,  výskumu a športu Slovenskej republiky na základe  § 140 ods. 10 a §  141 ods. 6 

školského zákona. 

 

3. Škola /školské zariadenie/ a zamestnávateľ sú povinní v zmysle § 152 zákonníka práce 

prispievať zamestnancom na stravovanie. 

 

Článok 2 

Určenie hodnoty stravného lístka 

a stanovenie prevádzkových nákladov 

 

1. Obec Jarabina určuje hodnotu stravného lístka pre zamestnancov Základnej školy 

s materskou školou Jarabina vo výške 2,96 €. 

 

2. Z hodnoty stravného lístka uhradí : 

a) zamestnávateľ 55%  na prevádzkové náklady  t.j.                     1,63 € , 

b) zamestnanec uhradí                 1,33 € . 
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3. V prípade, že budú použité prostriedky zo sociálneho fondu, o túto sumu zaplatí 

zamestnanec menej. 

 

4. Obec Jarabina určuje výšku režijných nákladov na jedného dospelého stravníka  vo výške 

4,00 € mesačne na stravníka. 

 

5. Dospelí stravníci uhrádzajú výšku réžijných nákladov podľa bodu 4  článok 2 určenú 

týmto VZN paušálne raz mesačne. 
 

6. Zamestnávateľ vyrovná školskej jedálni náklady spojené so zabezpečením stravovania 

(réžiu ) pre zamestnancov 2 x ročne v uvedenej výške od 1.9.2019. 

 

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Všeobecne záväzne nariadenie č. 5/2019 bolo schválené uznesením Obecného 

zastupiteľstva Jarabina  č. 57  dňa 26.06.2019 . 

 

2. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa zrušuje platnosť Všeobecne záväzného nariadenia 

č. 14 z roku 2017 k stanoveniu hodnoty stravného lístka pre zamestnancov a 

stanovenie prevádzkových nákladov spojených s prípravou jedla v školskej jedálni 

Základnej školy s materskou školou v Jarabine. 

 

3. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

 

a) Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 10.06.2019 

b) Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 10.06.2019 

 

4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 schválené: 

 

a) Na rokovaní Obecného zastupiteľstva Jarabina: 26.06.2019 

b) Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce: 01.08.2019 

c) VZN č. 5/2019 nadobúda účinnosť dňom: 01.09.2019 

 

 

 

 

   

               

Lívia Kovalčíková, v.r. 

starostka obce Jarabia 

 

 


