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Obec Dolná Ždaňa v zmysle § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a podľa § 28 ods.5, § 49 ods.4., §114 ods.6, § 116 ods.6, §140 ods.10 a §141 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

vydáva toto  

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 

ktorým sa určujú výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolná Ždaňa 

 

Čl.1. 

Úvodné ustanovenia 

 

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa určuje:  

a)  výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy,  

b)  výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výška príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v 

školskej jedálni  

 

Čl. 2. 

Príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy 

 

1. V zmysle § 28 zákona č. 127/2021 Z. z. ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(ďalej len „školský zákon“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vzdelávanie 

v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu jej výdavkov.  

 

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolná Ždaňa sa určuje na 14 € mesačne.  

 

2. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu 

mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Pri neuhradení poplatku zákonným zástupcom za predchádzajúce tri 

mesiace, rozhodne riaditeľ o predčasnom skončení predprimárneho vzdelávania dieťaťa.  

 

3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:  

 a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,  

 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.  

 

4. Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ počas 

letnej činnosti (počas mesiacov júl a august) ostáva vo výške vedenej v článku 2 ods. 1.  

 

5. Ak je dieťa prijaté do materskej školy v priebehu školského roka, za prvý mesiac dochádzky sa príspevok 

uhrádza do troch pracovných dní odo dňa , v ktorom bolo zákonnému zástupcovi doručené rozhodnutie o prijatí 

dieťaťa do materskej školy.  

 

Čl. 3 

 

Výška , termín a spôsob úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole v období obmedzenej alebo 

prerušenej prevádzky cez letné prázdniny 

 

1. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac 

ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným 

spôsobom.  

 

2. Preukázateľný spôsob je predloženie potvrdenia od lekára ( ak je dôvodom choroba) a čestné vyhlásenie 

zákonného zástupcu rodinných dôvodoch prerušenia dochádzky do materskej školy.  

 

3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa , 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.  



 

 

Čl. 4. 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a výška príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady za 

poskytovanie stravy v školskej jedálni 

 

1.Školská jedáleň pri materskej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Dolná Ždaňa, poskytuje stravovanie deťom 

a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca (ďalej aj ako „ZZ“) vo výške nákladov 

na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný 

zástupca čiastočne prispieva aj na úhradu režijných nákladov (viď. tabuľka).  

 

2. Výšku nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov určujú finančné pásma na nákup 

potravín na jedno jedlo. Sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.  

 

3. Obec Dolná Ždaňa, ako zriaďovateľ školskej jedálne pri materskej škole určuje 1. pásmo podľa platných 

Finančných pásiem na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s platnosťou od 

01.01.2023.  

 

Stravník  

 

 dieťa v MŠ 

desiata  obed  olovrant cena potravín  
príspevok  

rodiča  
dotácia  

úhrada 

rodiča 

spolu 

      
hradená 

rodičom 

na režijné 

náklady      

Stravníci od 2-6 

rokov 
0,40 1,00 0,30 1,70 0,30 0 2,00 

Stravníci od 2-6 

rokov v HN 
0,40 1,00 0,30 1,70 0,30 1,3 0,70 

 

 

4. Zákonný zástupca dieťaťa  prispieva na úhradu režijných nákladov na stravovanie vzniknutých v školskej 

jedálni sumou vo výške 0,30 eur za každý obed počas školského roka .  

 

5. Dospelá osoba prispieva na úplnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín 1,70 € a réžiu vo 

výške 0,50 €, spolu: 2,20 €/deň.  

 

6. Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie stravníkov 15-18/19 

ročných a úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce.  

 

 

Čl. 5 

Záverečné ustanovenia  

 

1. VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v  školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolná Ždaňa bolo schválené Obecným zastupiteľstvom  dňa..... 

uznesením č....../2022 

 

2. VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v  školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolná Ždaňa bolo vyvesené dňa ....... a nadobúda účinnosť 1.januára 

2023.  

 

3. Týmto sa ruší VZN č. 1/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v  školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolná Ždaňa. 

 

 

 

 

 

 
                                                                                Mgr. Andrea Murgašová  

                                                                                                      starostka obce  


