
Návrh 
Všeobecne záväzného zariadenia Obce Zámutov č.  

o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
zariadeniach a na úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je Obec 
Zámutov 
 
 Obec Zámutov na základe § 6 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 245/2008 Z.z. o 
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  vydáva 
pre obec Zámutov toto 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zámutov č.  
o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 
a na úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je Obec Zámutov 

 
PRVÁ ČASŤ 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 
§ 1 

Účel a predmet 
Toto všeobecne záväzné nariadenie  (ďalej len "nariadenie") určuje výšku príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je 
Obec Zámutov (ďalej len "príspevky v školách a školských zariadeniach") 

 
§ 2 

Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach 
Príspevky v školách a školských zariadeniach upravené v tomto nariadení zahŕňajú: 

a) príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole 
a) príspevok na činnosť školského klubu detí 
b) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni. 

 
DRUHÁ Č ASŤ 

PRÍSPEVKY V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH 
 

PRVÝ DIEL 
PRÍSPEVOK ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE 

§ 3 
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu 

výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 5 €. 
2) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 10 dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

§ 4 
1. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa 
a)  ktoré má jeden rok pred splnením povinnej školskej dochádzky 
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi 
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

 
2. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za 

dieťa, 
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 
preukázateľným spôsobom, 

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola 
prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými 



závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť 
určeného príspevku. 

 
DRUHÝ DIEL 

PRÍSPEVOK NA ČINNOSŤ ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ 
§ 5 

1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva 
zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 5 €. 

2) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 10.dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 
 

       § 6 
Príspevok v školskom klube detí sa neuhrádza za žiaka, ak zákonný zástupca žiaka o to 
písomne požiada zriaďovateľa a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v 
hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 
 

TRETÍ DIEL 

PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNU ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI 
 

§7 
1) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu 

nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín 
podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. 

2) Finančné pásma určujú náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 
kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške 
nákladov na nákup potravín. Sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky. 

3) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa (materskej školy, ďalej len "MŠ") 
alebo žiaka (základnej školy ďalej len ZŠ) vo výške nákladov na nákup potravín podľa 
vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a výška 
príspevku na režijné náklady sú určené na každý stravovací deň nasledovne: 

a)                                                                                                 

Materská škola Náklady na nákup 
potravín na jedno 
jedlo- 3.finančné 

pásmo 

Spolu 
náklady 

na 
nákup 

potravín 

Príspevo
k ZZ na 
režijné 
náklady 

Dotácia 
na 

podporu 
dieťaťa k 
stravova 

cím 
návykom 

Platba ZZ za 
jeden deň 

(réžia a 
doplatok na 

nákup 
potravín) 

Desiata Obed Olovra
nt 

MŠ denná (stravník 
-  dieťa MŠ) 

0,38 0,90 0,26 1,54 0,00 0,00 1,54 

MŠ denná (stravník 

-dieťa MŠ, ktorému 
sú poskytované 
dotácie na podporu 
stravovania) 

0,38 0,90 0,26 1,54 0,00 1,30 0,24 

 
 
 
 
 



ZŠ   
- stravník -  žiak 
prvého stupňa ZŠ 

- 1,21 - 1,21 0,00 0,00 1,21 

ZŠ stravník – žiak 
prvého stupňa ZŠ 
(ktorému sú 
poskytované 
dotácie na podporu 
stravovania) 

- 1,21 - 1,21 0,00 1,30 0,00 

ZŠ 

- stravník - žiak 
druhého stupňa ZŠ 

- 1,30 - 1,30 0,00 0,00 1,30 

ZŠ 

- stravník - žiak 
druhého stupňa ZŠ 

- 1,30 - 1,30 0,00 1,30 0,00 

(ktorému sú 
poskytované 
dotácie na podporu 
stravovania) 

       

 
c)     

                                                                                                                                                                  

 
Dospelý stravník 

Náklady na nákup 
potravín na jedno jedlo- 
3.finančné pásmo 

Spolu náklady 
na nákup 
potravín 

Príspevok 
na režijné 
náklady 

Platba za jeden 
deň(réžia a 
doplatok na 
nákup potravín 

Desiata Obed Olovrant 

 
-zamestnanci obce 

- 1,41 - 1,41 1,59 3,00 

  
-cudzí stravníci 

- 1,41 - 1,41 1,59 3,00 

 
§ 8 

Podmienky úhrady v školskej jedálni 
 

1) Podmienkou pre poskytnutie dotácie na zabezpečenie obeda (ďalej len "stravy")v 
súlade so zákonom č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení 
neskorších predpisov je, že: 

a) dieťa  sa musí zúčastniť vyučovacieho procesu, 
b) strava musí byť odobratá, 
c) v prípade neodhlásenia dieťaťa z obeda, bude hodnota celého obeda hradená 

rodičom. 
2) Nárok na dotáciu má dieťa, ktoré navštevuje MŠ a žiak ZŠ na základe schválenia 

Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. 
3) Úhrada nákladov v školskej jedálni sa uskutočňuje formou zakúpených stravných 

lístkov. 
4) Rozdiel medzi dotáciou na stravu a nákladom na nákup potravín sa použije na úhradu 

režijných nákladov alebo na vyrovnanie stravnej jednotky. 
 
 



TRETIA ČASŤ 
ZAVEREČNÉ USTANOVENIA 

§ 9 
 

1. Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v 
Zámutove dňa ...............   , uznesením číslo............... . 

2. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne 
záväzné nariadenie č.2/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské 
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zámutov. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa .............. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    Stanislav Duda 
                                                                                                    starosta obce 


