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Obecné zastupiteľstvo obce Stráňavy na základe ust. § 2b a § 2c zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a t o t o

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 28/2022
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa a žiaka v materskej
škole, v školskom klube detí pri základnej škole, na režijné náklady a podmienky úhrady
v školskej jedálni, ktorá sú súčasťou Základnej školy s materskou školou Stráňavy, ktorej
zriaďovateľom je obec Stráňavy

Obecné zastupiteľstvo obce Stráňavy sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
V zmysle § 140 ods. 9, 10 a 12 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(podľa čl.V zákona č.390/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.317/2009 Z.z. o
pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony) vydáva obec
Stráňavy toto všeobecne záväzné nariadenie č. 28/2022 o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov za pobyt dieťaťa a žiaka v materskej škole, v školskom klube detí
pri základnej škole, na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorá
sú súčasťou Základnej školy s materskou školou Stráňavy, ktorej zriaďovateľom je obec
Stráňavy.
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Čl. 2
Predmet činnosti
Rodič alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť je povinný
prispievať na čiastočnú úhradu nákladov:
a) za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) za činnosť školského klubu,
c) za poskytovanie stravy v školskej jedálni
Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy s materskou školou Stráňavy, ktorej
zriaďovateľom je obec Stráňavy, 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.
Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov, ak tak určí zriaďovateľ.

Čl. 3
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej
škole
1) Za celodenný pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na
čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa sumou 15,- € mesačne.
2) Za poldenný pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú
úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa sumou 10,50 € mesačne.
3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok povinné predprimárne vzdelávanie v poslednom ročníku MŠ,
b) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
c) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo z dôvodu
prerušenia prevádzky materskej školy zapríčinenej zriaďovateľom, alebo z iných
závažných dôvodov
d) ktoré nedochádzalo do materskej školy celý jeden mesiac a donesie potvrdenie od
lekára, že dieťa malo zdravotné problémy
4) Zriaďovateľ materskej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustením príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v materskej škole, ak zákonný zástupca predloží
doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej
núdzi.
5) Príspevok sa uhrádza vopred do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa
vyberá.
6) V prípade, že zákonný zástupca neuhradí príspevok na materskú školu 3 mesiace po
sebe, riaditeľ základnej školy s materskou školou dieťa z materskej školy vylúči.
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Čl. 4
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v školskom klube detí
1) Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
školského klubu detí na žiaka sumou 7,- Eur mesačne.
2) Zriaďovateľ školského klubu môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v školskom klube detí, ak zákonný zástupca predloží
doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej
núdzi.
3) Príspevok sa uhrádza vopred do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
4) V prípade, že zákonný zástupca neuhradí príspevok na školský klub detí 3 mesiace po
sebe, riaditeľ základnej školy s materskou školou vylúči dieťa zo školského klubu detí.

Čl. 5
Výška príspevku na režijné náklady
Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na
stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekovej kategórie stravníkov v
súlade s uvedenými finančnými pásmami spolu s príspevkom na režijné náklady.
Výška príspevku zákonného zástupcu na režijné náklady na jedno jedlo je určená sumou

Materská škola

Desiata

Obed

Olovrant

Spolu

Réžia

0,38

0,90

0,26

1,54

0,30

Úhrada
€
1,84

(stravníci od 2 – 6
rokov )
Základná škola

1,21

1,21

0,30

1,51

(stravníci od 6 – 11
rokov )
Základná škola

1,30

1,30

0,30

1,60

(stravníci od 11 – 15
rokov )

Príspevok v školskej jedálni sa uhrádza vopred do 15. dňa príslušného kalendárneho
mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.
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V zmysle novely zákona č. 544/2010 Z. z. podľa § 4 ods. 3 písm. c) o dotáciách v
pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR má dieťa nárok na
dotáciu na stravu vo výške 1,30 € :
Dotáciu na stravu zákona o dotáciách je možné poskytnúť na:
•
•

•

v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a v MŠ alebo
v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti,
ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem za posledných
šesť mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie je najviac vo výške životného
minima (ďalej len „dieťa v ŽM“). V prípade dieťaťa z Ukrajiny, pri posúdení príjmu domácnosti.
v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo
ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na daňový
bonus na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku podľa zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „dieťa bez daňového bonusu“); táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods.
4 preukazuje čestným vyhlásením (v prípade dieťaťa z Ukrajiny je tlačivo k dispozícii v ukrajinskom
jazyku).
Dotácia na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách sa poskytuje dieťaťu v prípade, ak dotáciu nie
je možné poskytnúť na každé dieťa v MŠ/ZŠ podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách alebo z dôvodu, že
je dieťa v HN/ŽM podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách. Vzhľadom na uvedené je nevyhnutné, aby
zriaďovatelia/školy komunikovali so zákonným zástupcom dieťaťa, z akého titulu je dieťa oprávnené na
poskytnutie dotácie na stravu, t.j. či ide o dieťa v HN alebo v ŽM alebo, či ide o dieťa bez daňového bonusu.

V prípade, že sa dieťa nezúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole
alebo základnej škole, je potrebné, aby zákonný zástupca odhlásil dieťa zo stravy
najneskôr v deň vopred do 13.45 hod. (pondelok do 7.15 hod.) prostredníctvom
elektronického systému EduPage , pretože takéto dieťa nemá nárok na dotáciu.
V prípade, že zákonný zástupca neodhlási dieťa zo stravy, musí uhradiť príspevok na
čiastočnú úhradu nákladov v plnej výške.

Čl. 6
Podmienky úhrady nákladov a čiastočnú úhradu režijných nákladov
Výšku finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné
náklady uhrádza zákonný zástupca spolu školskej jedálni do 15. dňa v mesiaci, v ktorom
dieťa alebo žiak odoberá stravu. Šek o zaplatení dáva do schránky, ktorá sa
nachádza v priestoroch školskej jedálne.

4

Čl.7
Odpustenie príspevku na režijné náklady
Zriaďovateľ školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na
režijné náklady, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v
hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. To neplatí, ak ide o deti a žiakov,
na ktoré sa poskytuje dotácia podľa osobitného predpisu (§ 4 zákona č. 544/2010
Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR).

Čl. 6
Záverečné ustanovenia
Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo obce Stráňavy.
Zrušuje sa VZN č. 10/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a
podmienky úhrady v školskej jedálni zo dňa 1.1.2020.
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce
Stráňavy dňa 24.6.2022 uznesením č. 21/2022 a nadobúda účinnosť 1. septembra 2022.

Stráňavy dňa 7.6.2022

Ing. Jozef Papán
starosta obce

5

