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Všeobecne záväzné nariadenie  

č. 1/2021 

o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu 

výdavkov v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni. 

  

   

Obec Nedožery-Brezany v zmysle § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 

Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 28 ods. 5, § 114 ods. 6,  a § 

140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a na základe zákona č. 375/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 

  

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

  

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Nedožery-Brezany  (ďalej len VZN) určuje 

príspevky zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelým osobám a zamestnancom školy 

a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nedožery-Brezany: 

a) Výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školskom zariadení 

b) Výšku príspevkov na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni 

c) Postup pri znížení alebo odpustení príspevkov pre deti a žiakov v hmotnej núdzi podľa 

príslušného zákona 

2. Zriaďovateľ, Obec Nedožery-Brezany, určuje výšku príspevkov na čiastočnú úhradu v: 

a) Materskej škole 

b) Školskom klube detí 

c) Zariadení školského stravovania 

   

 

§ 2 

Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 

  

1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva mesačne zákonný zástupca dieťaťa na 

čiastočnú úhradu výdavkov sumou 13 Eur. 

2. Mesačný príspevok sa uhrádza do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na daný mesiac na účet 

školy číslo: SK55 5600 0000 0090 1447 4005. Variabilný symbol platby je mesiac a rok, 

doplňujúci údaj meno dieťaťa. 

3. V zmysle ustanovení § 28 ods. 6 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a zmene a doplnení niektorých zákonov sa príspevok v MŠ neuhrádza za dieťa, ktoré 

má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, alebo ak zákonný zástupca dieťaťa 

predloží zástupcovi riaditeľa pre materskú školu doklad o tom, že je poberateľom dávky v 

hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, alebo za dieťa, ktoré je umiestnené 

v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 
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4. Príspevok sa neuhrádza aj za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 

po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 

preukázateľným spôsobom.  

 

§ 3 

Príspevok v školskom klube detí 

 

1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou pre deti v školskom klube detí (ďalej 

ŠKD) ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nedožery-Brezany je mesačný príspevok určený 

sumou uvedenou v tabuľke č. 1. 

 
Tabuľka 1: Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD 

§ 3 ods. 1 
 

pobyt ráno 2,00 Eur 

pobyt do 13,00 hod. 3,00 Eur 

pobyt do 16,00 hod. 5,00 Eur 

 

2. Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v školskom klube detí sa uhrádza do 10. dňa v 

kalendárnom mesiaci na daný mesiac na účet právneho subjektu číslo SK55 5600 0000 

0090 1447 4005, pri ktorom je ŠKD zriadený. Platby je možné realizovať v mesiaci 

september na mesiace september až december a v mesiaci január na mesiace január až 

jún jednorazovo. 

   

 

§ 4 

Príspevok v školskej jedálni 

 

1. Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou (ďalej ŠJ ZŠ s MŠ) má určený 

finančný príspevok na stravovanie v súlade s 2. finančným pásmom vydaným MŠVVaŠ SR 

na prípravu jedál. 

2. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný príspevky podľa § 4 a § 5 riadne a včas platiť a platby 

identifikovať prideleným variabilným symbolom dieťaťa. 

3. V prípade neuhradenia poplatkov stanovených v § 4 a § 5 bude dieťa/žiak vylúčený zo 

stravovania v školskej jedálni. 

4. Zákonný zástupca je povinný bezodkladne oznámiť škole neúčasť ako aj dĺžku trvania 

neúčasti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese a odhlásiť ho zo stravy. 

Z dôvodu iných nepredvídateľných prekážok zo strany školy alebo zriaďovateľa bude 

dieťa/žiak automaticky zo stravy odhlásené/ný. 

5. Odhlásenie zo stravy je možné najneskôr do 14:00 hod. predchádzajúceho dňa okrem 

pondelka, kedy je možné odhlásenie zo stravy do 7:30 hod., okrem prípadu, kedy si 

podmienky a spôsob prihlasovania a odhlasovania dieťaťa/žiaka stanoví škola/školská 

jedáleň vo svojom prevádzkovom poriadku. 

6. V prípade neodhlásenia dieťaťa/žiaka zo stravy alebo neodobratia stravy je zákonný 

zástupca povinný stravu uhradiť v plnej výške. 

7. Na zabezpečenie stravovania v ŠJ ZŠ s MŠ sú príspevky určené jednotne na jedno jedlo – 

tabuľka č. 2. 
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Tabuľka 2: Príspevok v ŠJ ZŠ s MŠ na jedno jedlo 

Kategória 
stravníkov 

Desiata Obed Olovrant 
Cena 

nákupu 
potravín 

Dotácia na 
podporu 

stravovacích 
návykov 

Preddavok 
zákonného 
zástupcu  

(v €) (v €) (v €) (v €) (v €) (v €) 

Dieťa MŠ 2 – 5 rokov 0,36 0,85 0,24 1,45 x 1,45 

Dieťa MŠ 2 – 5 rokov 
– hmotná núdza, 
životné minimum, 
bez nároku na 
zvýšený daňový 
bonus 

0,36 0,85 0,24 1,45 1,30 0,15 

Dieťa, pre ktoré je 
predprimárne 
vzdelávanie povinné 

0,36 0,85 0,24 1,45 x 1,45 

Dieťa, pre ktoré je 
predprimárne 
vzdelávanie povinné 
– hmotná núdza, 
životné minimum, 
bez nároku na 
zvýšený daňový 
bonus 

0,36 0,85 0,24 1,45 1,30 0,15 

Žiak 1. stupňa ZŠ x 1,15 x 1,15 x 1,15 

Žiak 1. stupňa ZŠ – 
hmotná núdza, 
životné minimum, 
bez nároku na 
zvýšený daňový 
bonus 

x 1,15 x 1,15 1,30 x 

Žiak 2. stupňa ZŠ x 1,23 x 1,23 x 1,23 

Žiak 2. stupňa ZŠ – 
hmotná núdza, 
životné minimum, 
bez nároku na 
zvýšený daňový 
bonus 

x 1,23 x 1,23 1,30 x 

 

8. Mesačný príspevok sa uhrádza do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na daný mesiac za celý 

mesiac (t. j. 22 dní) na bankový účet ŠJ ZŠ s MŠ (bankovým prevodom, poštovou 

poukážkou). Číslo bankového účtu ŠJ ZŠ s MŠ: SK45 0200 0000 0000 1203 5382. 

9. Za každý neodobratý, neodhlásený obed v predchádzajúcom mesiaci je zákonný zástupca 

dieťaťa/žiaka poberajúci dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi 

povinný uhradiť náklady na stravu v plnej výške (cena nákupu potravín x počet 
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neodobratých, neodhlásených obedov) spolu s mesačným príspevkom na nasledujúci 

mesiac. 

 

§ 5 

Príspevok na réžie za detského stravníka 

 

1. Príspevok na réžie za dieťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 

v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je za každý mesiac určený 

príspevok na réžie jednotne bez ohľadu, koľko dní v mesiaci sa dieťa odstravuje a bez 

nároku na vrátenie pomernej čiastky z réžie - tabuľka č. 3. 

 
Tabuľka 3: Príspevok na réžie v ŠJ ZŠ s MŠ za detského stravníka 

§ 7 ods. 1 
Paušálny mesačný príspevok za dieťa/žiaka 
ŠJ ZŠ s MŠ 

Dieťa MŠ  3 Eur 

Žiak ZŠ 3 Eur 

 

§ 6 

Cena stravného lístka pre dospelého stravníka 

 

Pre dospelého stravníka sa zabezpečuje strava podľa vekovej kategórie stravníkov 15 – 19 

ročných.  

 

1. Za dospelého stravníka a za zamestnancov v ŠJ ZŠ s MŠ, ktorí sa stavujú v ŠJ, je cena 

stravného lístka tvorená súčtom stravného limitu a réžie – tabuľka č. 4. 

 
Tabuľka 4: Cena stravného lístka v ŠJ pre dospelého stravníka 

 Cena 
stravného 

lístka 

Z toho 

Stravný limit réžie 

ŠJ ZŠ s MŠ 2,55 Eur 1,33 Eur 1,22 Eur 

 

§ 7 

Zrušovacie ustanovenia 

1. Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2019 o určení príspevkov 

od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v 

materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni v znení neskorších zmien 

a doplnkov.  

 

§ 8 

Záverečné ustanovenia 

1. Zverejnenie návrhu VZN: 

 
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 26.07.2021. 
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Zverejnený na webovom sídle obce dňa 26.07.2021. 
Zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obe dňa 26.07.2021. 
Zvesené z úradnej tabule obce dňa 11.08.2021. 
 
2. Pripomienkovanie VZN: 

 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do 06.08.2021 (vrátane). 
Doručené pripomienky (počet): 0                                                                                     

 

3. Schválenie VZN: 

 

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Nedožeroch-Brezanoch dňa 16.08.2021 pod č. : 
1/2021.  
 
4. Vyhlásenie VZN: 

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 16.08.2021.  
VZN zverejnené na webovom sídle obce dňa 16.08.2021.  
VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce: od 16.08.2021 do 31.08.2021. 
VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa 31.08.2021. 
 

VZN nadobúda účinnosť dňom 01.09.2021. 
 

 

 

 Ing. Jaroslav Pekár, PhD.  

           starosta obce  

 


