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Všeobecne záväzné nariadenie 

OBCE   DÚBRAVA  

číslo:   04/2019 
 

o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení 

( ďalej len VZN) 

 

Obecné zastupiteľstvo v Dúbrave  podľa § 6 odst.1 v nadväznosti na § 11 odst.4 písm. g) zák. č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
 

vydáva 
 

toto Všeobecne záväzné nariadenie č.  4/2019.  
 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

Všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len ”VZN” ) sa vydáva pre školy a školské zariadenia v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dúbrava a určuje výšku príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 

úhradu výdavkov materskej školy, a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajni školskej 

kuchyne. 

 

§ 2 

Vymedzenie pojmov 

Príspevok je poplatok zákonného zástupcu dieťaťa, neplnoletého žiaka, plnoletého žiaka alebo stravníka: 

a) na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy 

b) na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajni školskej kuchyne 

 

 



§ 3 

Výška príspevku v materských školách 

1) Výška príspevku v materských školách na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v 

materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, ktorou prispieva zákonný zástupca mesačne na 

jedno dieťa je 2,00 € / mesiac . 

2) Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 
 

3)  Príspevok  za pobyt dieťaťa v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky  

  

4)  Príspevok v za pobyt v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 dní po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov. Uvedené musí zákonný zástupca 

preukázať (lekárske potvrdenie pri chorobe, čestné vyhlásenie pri rodinných dôvodoch) 

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase letných prázdnin, kedy je prerušená prevádzka 

materskej školy. 
 
 

§ 4 

 
Výška príspevku v školskej jedálni 

1) Výška príspevku v školskej jedálni, ktorú uhrádza zákonný zástupca dieťaťa a žiaka ako príspevok na 

čiastočnú úhradu nákladov vo výdajni školskej kuchyne vo výške nákladov na nákup potravín podľa 

vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky na jedno jedlo v školskej 

jedálni je pre: 

 

a) deti materskej školy (stravníci od 2 – 6 rokov) – I. Finančné pásmo 

 

Stravníci 2–

6 roční 

Finančný limit na potraviny 
Cena potravín 

hradená 

rodičom 

Úhrada 

rodičom 

spolu 

Príspevok 

zriaďovateľa 

na základe 

normatívu 

Hodnota 

celodennej 

stravy v MŠ 
Desiata Obed Olovrant 

Euro 0,34 0,80 0,23 1,37 1,37 1,54 2,91 

 

b) Výška príspevku v materských školách na čiastočnú úhradu režijných nákladov, ktorou prispieva 

zákonný zástupca mesačne na jedno dieťa je  2,00 € mesiac. 

 

c) Finančné prostriedky sa uhrádzajú vopred do 20.–tého dňa v mesiaci  na príslušný  mesiac, v hotovosti   

v MŠ alebo poštovou poukážkou na bežný účet. 
 

 d) Zákonný zástupca môže odhlásiť dieťa zo stravovania najneskôr do 7,30 hod. v príslušný deň. Na 

základe odhlásenia sa v nasledujúcom mesiaci odpočíta preplatok stravného. 

 

2) Výška príspevku v školskej jedálni pre zamestnancov je: 
Zamestnanci Príspevok 

zamestnanca na 

stravu 

Príspevok zo SF 

Spolu 

Príspevok 

zamestnávateľa 
Hodnota stravy 

- dospelý 

Euro 1,- 0,40 1,40 1,70 3,10 

 

 

 6) Finančné prostriedky u žiakov základnej školy, školského klubu sa uhrádzajú mesiac pozadu do 15.–

tého dňa v mesiaci. 

 



§ 5 

Účinnosť 

 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Dúbrave Uznesením č. 

08/03/2019 dňa  30.07.2019 s účinnosťou 15. deň od jeho vyvesenia, s platnosťou od 01.09.2019 a ruší 

platnosť VZN 02/2019 účinného od 01.01.2019 

 

 

 

  V Dúbrave 30.07.2019  

 

 

 

 

 

                                                                                           ...................................... 

                                                                                            Hovančík Ondrej, v. r. 

                                                                                           Starosta obce Dúbrava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa k VZN č.  4/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov škôl a školských zariadení 
 

Od 1.9.2008 je účinný zákon č. 245/2008 o  výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorý ukladá obciam, 

ktoré sú zriaďovateľom škôl a školských zariadení vydať všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy, výšky príspevku v základnej umeleckej škole, výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených  s činnosťou školského klubu detí, výšky príspevku na činnosť 

centra voľného času a výšku príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni. 

VZN sa vydáva pre školy a školské zariadenia , ktorých zriaďovateľom je  : 

- Obec  Dúbrava 
 

Komentár k jednotlivým §-om VZN: 

 
K § 3 VZN „Výška príspevku v materských školách“: 

 

ZRIAĎOVATEĽ MUSÍ: 

Bod 1. - podľa  § 28 odst. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. – „za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva 

zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou najviac 15 % sumy 

životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa“.  

Životné minimum platné od 1.7.2019  je vo výške 95,96 € x 15 % = 14,39 € . Navrhovaný poplatok 2,00 € /mesiac 

nepresahuje 15 % zo sumy životného minima za nezaopatrené dieťa. 

 

Bod 3. - podľa § 28 odst. 7 zákona č. 245/2008 -  „príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky  

b) ak zákonný zástupca 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“ 

 

ZRIAĎOVATEĽ MÔŽE: 

Bod 4. - podľa § 28 odst. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. – „na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa príspevok neuhrádza 

za dieťa:  

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 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)“ 

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa doporučuje príspevok v materskej škole neuhrádzať za dieťa: 

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní 

z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov Uvedené musí zákonný zástupca preukázať (lekárske 

potvrdenie pri chorobe, čestné vyhlásenie pri rodinných dôvodoch) 

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, kedy je prerušená prevádzka matersky 

školy. 

 

 

 

K § 5 VZN „Výška príspevku v školskej jedálni“: 

 

ZRIAĎOVATEĽ MUSÍ: 

Bod 1. - podľa § 140 ods. 10. zákona č.245/2008 Z.z. – „výdajňa školskej kuchyne, ktorej zriaďovateľom je obec 

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. 

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa 

vekových kategórií stravníkov, určí zriaďovateľ“. 



a) Navrhovaná suma pre deti materských škôl je 1,37 €/deň a je v rozhraní finančných pásiem určených 

ministerstvom školstva pre stravníkov od 2  –  6  rokov (príloha č. 1) 

 

Bod 2. – a) Navrhovaná výška príspevku pre zamestnancov  je 3,10 €  

 

     

Podľa § 140 ods. 11 zákona č.245/2008 Z.z. – ministerstvo školstva na svojej internetovej stránke zverejnilo 

finančné pásma určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórii stravníkov. 

Navrhované príspevky vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií sú v súlade s finančnými 

pásmami určujúcimi rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov 

uverejnených ministerstvom školstva na internetovej stránka s účinnosťou od 1.9.2019. Viď príloha č. 1 - „Finančné 

pásma určené Ministerstvom školstva“. 

 

 

 

Poznámka:  

 

Výška životného minima na jedno nezaopatrené dieťa je 95,96 € a na plnoletú fyzickú osobu je 210,20 €.  

Životné minimum je stanovené ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny zmenou zákona č. 601/2003 Z. z. 

o životnom minime, § 5 ods. 6 zákona, ktorá nadobudla účinnosť 30. júna 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Finančné pásma  
nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok 

zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín 

od 01. 09. 2019 

 

Materská škola  Raňajky  Desiata  Obed  Olovrant  Večera  Spolu 

od 2 do 6 rokov € € € € € € 

1. pásmo 0,41  0,34  0,80  0,23  0,50  2,28 

2. pásmo 0,44  0,36  0,85  0,24  0,53  2,42 

3. písmo 0,46  0,38  0,90  0,26  0,56  2,56 

  

Základná škola Raňajky  Desiata  Obed  Olovrant  Večera  Spolu 

od 6 do 11 
rokov 

€ € € € € € 

1. pásmo 0,56  0,46  1,08  0,31  0,68  3,09 

2. pásmo 0,59  0,49  1,15  0,33  0,72  3,28 

3. písmo 0,62  0,52  1,21  0,35  0,76 3,46   

  

Základná škola Raňajky  Desiata  Obed  Olovrant  Večera  Spolu 

od 11 do 15 
rokov 

€ € € € € € 

1. pásmo 0,60  0,50  1,16  0,33  0,73  3,32 

2. pásmo 0,63  0,53  1,23  0,35  0,77  3,51 

3. písmo 0,67  0,56  1,30  0,37  0,82  3,72 

  

Stredná škola Raňajky  Desiata  Obed  Olovrant  Večera  Spolu 

od 15 do 19 
rokov 

€ € € € € € 

1. pásmo 0,65  0,54  1,26  0,36  0,79  3,60 

2. pásmo 0,69  0,57  1,33  0,38  0,84  3,81 

3. písmo 0,73  0,60  1,41  0,40  0,89  4,03 

1. Finančné pásmo je zhodné pre všetky vekové kategórie stravníkov v príslušnom zariadení školského 
stravovania okrem zariadení školského stravovania pri spojených materských a základných školách môže 
byť finančné pásmo pre stravníkov detí materských škôl o 1 stupeň vyššie ako pre stravníkov žiakov 
základnej školy s oddeleným vedením dokumentácie - stravného listu. 

2. Podľa ods. 8 a 9 § 140 a ods. 4 a 5 § 141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonný zástupca dieťaťa alebo 
žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa 
vekových kategórií stravníkov a na úhradu režijných nákladov, ak tak určí zriaďovateľ. 

http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3528955-3528957&f=2
http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3528951-3528952&f=2
http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3528965&f=3
http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1024413&f=3


3. Dospelým stravníkom sa aplikuje úhrada za stravovanie podľa jednotne zvoleného finančného pásma pre 
príslušné zariadenie školského stravovania vo výške celkových 
nákladov na potraviny a režijných nákladov na výrobu jedného jedla ako pre vekovú kategóriu stravníkov 15-
19 ročných s akceptovaním úpravy podľa § 152 Zákonníka práce. 

 
V Bratislave 
Martina Lubyová 
ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR 
 

http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=2653174&f=3

