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OBEC RAKOVNICA 
                                   
 

INTERNÁ SMERNICA 

č. 1/2020 
 

o zabezpečení stravovania zamestnancov Obce Rakovnica 

 

 

 

 
Návrh internej smernice:  

Vyvesený na úradnej tabuli dňa: ................ Zvesený dňa: ..................... 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: ......................... 

Pripomienky zasielať: 

písomne na adresu: Obec Rakovnica, Rakovnica 150, 049 31 

elektronicky na adresu: obec@rakovnica.sk 

Schválená smernica Uznesením č......................na .........zasadnutí obecného zastupiteľstva 

dňa ............... a vyvesené na úradnej tabuli dňa ................. 

VZN nadobúda účinnosť dňa........................ 
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Čl. 1 

Všeobecné ustanovenia 
1. Cieľom tejto smernice je stanovenie zásad zabezpečenia stravovania na základe 

zmluvného vzťahu so sprostredkovateľskou organizáciou v zariadeniach verejného 

stravovania formou nákupu stravných poukážok (ďalej stravných lístkov) 

zamestnancom Obce Rakovnica. 

2.  Poskytovanie stravných lístkov upravuje: 

. zákon č. 311/2001 Zb.z. Zákonník práce, § 152 

            . zákon NR SR č. 283/2002 Zb.z. o cestovných náhradách 

 

Čl. 2 

Zabezpečenie stravovania zamestnancov Obecného úradu 
1. Obec Rakovnica je povinná zabezpečiť stravovanie svojich zamestnancov podľa 

podmienok ustanovených v Zákonníku práce a podľa ostatných právnych predpisov.  

 

2. Obec Rakovnica nemá vlastné stravovacie zariadenie a  stravovanie svojich 

zamestnancov v riadnom pracovnom pomere zabezpečuje formou stravných lístkov. 

 

Čl. 3 

Nárok zamestnanca na poskytnutie stravného lístka 
1. Zamestnancovi vzniká nárok na stravovanie v súlade s § 152 Z.z., ak v rámci pracovnej 

smeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny. Nárok vzniká za každú smenu osobitne, 

čiastočne odpracované smeny sa v rámci mesiaca nesčítavajú. 

2. Nárok na stravný lístok nevzniká zamestnancovi v čase čerpania dovolenky, 

práceneschopnosti, alebo inej celodennej prekážky v práci. 

3. Nárok na stravný lístok nevzniká zamestnancovi v čase čerpania náhradného voľna. 

4. Nárok na stravný lístok nevzniká zamestnancovi, ktorý je vyslaný na pracovnú cestu. 

V takomto prípade vzniká zamestnancovi nárok na stravné podľa zákona o cestovných 

náhradách s prihliadnutím na platné Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny o  sumách stravného.  

 

Čl. 4 

Zabezpečenie, výdaj a evidencia stravných lístkov 
1. Zamestnávateľ Obec Rakovnica zabezpečuje stravné lístky prostredníctvom 

dodávateľskej spoločnosti. 

2. Stravné lístky od stravovacej spoločnosti môže za zamestnávateľa preberať len 

poverený pracovník, ktorý je hmotne zodpovedný za vedenie pokladničnej hotovosti 

a spravovanie cenín. V nevyhnutnom prípade, v čase neprítomnosti zodpovedného 

pracovníka,  môže tieto ceniny preberať starosta obce. Prevzatie cenín potvrdzuje 
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preberajúci pracovník  menom a vlastnoručným podpisom na doklade – dodacom liste 

sprostredkovateľskej spoločnosti. 

3. Za evidenciu príjmu, výdaja a inventarizáciu stravných lístkov je zodpovedný  

pracovník poverený prácou s pokladničnou hotovosťou. Evidencia o pohybe cenín 

stravných lístkov sa uzatvára každý mesiac a odsúhlasí sa s účtovnou evidenciou a  

mzdovou evidenciou. Za tieto činnosti je zodpovedný pokladník, mzdový účtovník 

a účtovník. 

4. Stav zásob stravných lístkov sleduje pokladník, v prípade potreby nahlási  požiadavku 

na objednávku stravných lístkov starostovi obce, ktorý zabezpečí následne objednávku, 

resp. poverí touto úlohou pokladníka. Zostatok cenín stravných lístkov má pokryť 

potrebu najmenej na najbližší mesiac. 

 

Čl. 5 

Spôsob poskytnutia stravného lístka 
1. Stravné lístky sa poskytujú zamestnancovi za uplynulý kalendárny mesiac t.j. pozadu 

podľa skutočne odpracovaných a vykázaných pracovných smien, za ktoré bola 

zamestnancovi vyplatená mzda. 

2.  Ak sa pri poskytnutí  stravných lístkov za uplynulý mesiac  vyskytne chyba, táto sa po 

posúdení oprávnenosti nároku zamestnanca zohľadní v nasledujúcom mesiaci. 

 

Čl. 7 

Príspevok zamestnávateľa a spôsob úhrady zamestnanca 
3. Nárok na stravné ako aj nárok na iné náhrady pri tuzemskej pracovnej ceste upravuje 

zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Samotnú 

výšku stravného však stanovuje predmetné opatrenie Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny o sumách stravného, ktoré stanoví minimálnu výšku hodnoty stravného 

lístku. 

1. Zamestnávateľ prispieva na stravovanie zamestnancov podľa zákona č. 311/2001 Zb.z. 

v sume najmenej  55% z ceny stravného lístka. Hodnota stravného lístku sa znižuje o 

príspevok zo sociálneho fondu, ktorý tvorí prílohu č.1. 

2. Úhradu za stravné lístky, ktorú platí zamestnanec,  vykoná pracovník zodpovedný za 

mzdovú evidenciu bezhotovostne,  zrážkou zo mzdy zamestnanca vo vyúčtovaní mzdy 

za príslušný kalendárny mesiac. 

 

Čl.8 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zákony a právne predpisy SR sú nadradené nad ustanovenia tejto internej smernice. 

V prípade zmeny právnych predpisov, ktoré upravujú túto smernicu, sa postupuje podľa 

novely zákonov a zmeny budú zapracované do novely internej smernice obce 

Rakovnica. 
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2. Táto smernica bola prerokovaná v Obecnom zastupiteľstve dňa ...... 

3. Táto smernica nadobúda platnosť dňom ........ 

 

 

V Rakovnici, 01.06.2020 

Vypracovala: Ďuránová Božena 
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                       Príloha č.1 
 k Internej smernici č.1/2020 

 

 

URČENIE HODNOTY STRAVNÉHO LÍSTKA  

 

 

 
Dňa 4.6.2019 bolo schválené Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej republiky č. 176/2019 Z. z. o sumách stravného.  K zmene 

stravného podľa tohto opatrenia dochádza s účinnosťou od 1.7.2019. 

Nárok na stravné ako aj nárok na iné náhrady pri tuzemskej pracovnej ceste upravuje 

zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o cestovných náhradách“), na základe ktorého sa stanovuje: 

Hodnota stravného počas pracovnej cesty v rozpätí 5-12 hod.   -  5,10 Eur 

Minimálna hodnota stravného lístka 75%                                   -  3,83 Eur  

                           z toho: 

    

a) Príspevok za zamestnávateľa vo                                                                                    

výške 55% hodnoty stravného lístka                                   -   2,10 Eur 

b) Príspevok zo sociálneho fondu                                            -   0,50 Eur 

c) Príspevok zamestnanca na 1 str.lístok                                 -   1,23 Eur 

 

 

 

 

 

V Rakovnici, dňa ..................                                                   Ing. Radoslava Uhrinová 

             Starostka Obce Rakovnica 
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