
Mesto Humenné 

 
Číslo 185/2022 

 
Mestské zastupiteľstvo v Humennom podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, podľa § 140 ods. 10 a § 141 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto Všeobecne 

záväznom nariadení (ďalej len „VZN“): 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE, KTORÝM SA MENÍ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ 

NARIADENIE Č. 151/2019 O PRÍSPEVKOCH NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV 

ČINNOSTI V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ  

PÔSOBNOSTI MESTA HUMENNÉ V ZNENÍ NESKORŠÍCH ÚPRAV 

  
II. ČASŤ 

VÝŠKA PRÍSPEVKOV 

 

 

Článok 8 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov 

v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni 

 

Článok 8 znie: 

 

1. Výška príspevku na stravovanie v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni je v sume urče-

nej pre 2. finančné pásmo  A na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a výška režij-

ných nákladov je určená vo výške 0,20 €. 

 

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka prispieva na stravu podľa vekových kategórií stravníkov na-

sledovne: 

a) pre stravníkov – detí materskej školy /aj súkromnej MŠ/ vo veku od 2 do 6 rokov vo výške: 

 

                          desiata                          0,45 € /deň 

                          obed                                 1,10 € /deň 

                          olovrant                                 0,35 € /deň 

                          Limit na nákup potravín    1,90 € /deň 
                          Režijné náklady                      0,20 € /deň 

                          SPOLU                                 2,10 € /deň 

 

b) pre stravníkov – žiakov základnej školy vo veku od 6 do 11 rokov veku vo výške: 

              

                 Limit na nákup potravín – obed   1,50 € /deň 

                 Režijné náklady                                0,20 € /deň 

                 SPOLU                                             1,70 € /deň 

 

c) pre stravníkov – žiakov základnej školy vo veku od 11 do 15 rokov veku vo výške: 

       

                 Limit na nákup potravín – obed   1,70 € /deň 

                 Režijné náklady                                0,20 € /deň 

                 SPOLU                                             1,90 € /deň 

 

 



d) pre stravníkov – žiakov strednej školy vo veku od 15 do 19 rokov veku vo výške: 

       

                 Limit na nákup potravín – obed   1,90 € /deň 

                 Režijné náklady                                0,20 € /deň 

                       SPOLU                                              2,10 € /deň 

 

2. Výška príspevku na stravovanie v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni je v sume urče-

nej pre 2. finančné pásmo B na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín pre športové 

triedy a diétne stravovanie a výška režijných nákladov je určená vo výške 0,20 €.  

 

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka prispieva na stravu podľa vekových kategórií stravníkov na-

sledovne: 

 

a) pre stravníkov – detí materskej školy /aj súkromnej MŠ/ vo veku od 2 do 6 rokov vo výške: 

 

                         desiata                                              0,55 € /deň 

                         obed                                                 1,30 € /deň 

                         olovrant                                           0,45 € /deň 

                         Limit na nákup potravín              2,30 € /deň 
                         Režijné náklady                               0,20 € /deň 

                         SPOLU                                            2,50 € /deň 

 

b) pre stravníkov – žiakov základnej školy vo veku od 6 do 11 rokov veku vo výške: 

              

                 Limit na nákup potravín – obed   1,80 € /deň 

                 Režijné náklady                                0,20 € /deň 

                 SPOLU                                             2,00 € /deň 

 

c) pre stravníkov – žiakov základnej školy vo veku od 11 do 15 rokov veku vo výške: 

       

                 Limit na nákup potravín – obed   2,00 € /deň 

                 Režijné náklady                                0,20 € /deň 

                 SPOLU                                             2,20 € /deň 

 

3. Výška stravnej jednotky pre dospelého stravníka – zamestnanci v materských školách a zá-

kladných školách, je vo výške 4,10 €. 

 

4. Cudzí dospelý stravník uhradí okrem finančného limitu vo výške určenej pre 2. finančné 

pásmo B na nákup potravín na jedno jedlo aj plnú výšku vecnej réžie. 

 

V článku 8 sa ruší bod 5 až 8. 

 

 Toto Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie                    

č. 151/2019 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov činnosti v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné v znení neskorších úprav nadobúda účinnosť 

01.01.2023. 

      

V Humennom, dňa 15. 12. 2022 

 

 

         PhDr. Ing. Miloš Meričko, v.r. 

                 primátor mesta 


