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Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. 09/2022 o určení výšky 

finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a 

vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a 

školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Malý Lapáš 

  



Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. 09/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a 
vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Malý Lapáš 

Strana 2 z 5 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 6 ods. 24 zákona č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 28, § 49, § 114, § 116 a § 140 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. 09/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú 

úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a 

školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Malý Lapáš 

 

§ 1 

 Účel a predmet 

Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, 

ktorých zriaďovateľom je obec Malý Lapáš. 

 

§ 2 

Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach 

V školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Malý Lapáš sa uhrádzajú tieto 

príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so 

stravovaním (ďalej len „príspevky“): 

1. príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

2. príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v zariadení školského 

stravovania. 

 

§ 3 

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole 

1. Zákonný zástupca uhrádza príspevok za pobyt dieťaťa v materských školách v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Malý Lapáš bez ohľadu na celodennú / poldennú prevádzku mesačne nasledovne:  

a. všetky deti prijaté do materskej školy 20,00 €  

b. za prázdninovú činnosť za dieťa v mesiaci júl a august 20,00 €  

c. deti do troch rokov veku v sume 52,00 € 

2. Za dieťa do 3 rokov sa považuje dieťa do dovŕšenia 3 rokov v danom mesiaci, za ktorý sa poplatok 

uhrádza. S účinnosťou od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, po dovŕšení 3 rokov veku dieťaťa, 

zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov podľa ods. 1 písm. a. 

alebo písm. b. 

3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:  

a. pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, 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 podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 
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a o zmene a doplnení, niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon v 

hmotnej núdzi“), 

b. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.  

4. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa 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 príspevku.  

5. Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý záväzne prihlási dieťa na prázdninovú činnosť, je povinný uhradiť 

príspevok do 20. júna príslušného roka.  

6. Zákonný zástupca dieťaťa môže písomne požiadať o vrátenie príspevku za prázdninovú činnosť len 

v prípade, ak dieťa nenastúpilo na prázdninovú činnosť zo zdravotných dôvodov. Zdravotný stav 

dieťaťa preukáže lekárskym potvrdením.  

 

§ 4 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie v zariadení školského stravovania 

1. Zariadenie školského stravovania poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu 

nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových 

kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na jedno jedlo 

určenými ministerstvom školstva. 

2. V zmysle § 140 ods. 9 a § 141 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. zriaďovateľ 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.  

3. Obec Malý Lapáš ako zriaďovateľ školských jedální určuje výšku finančného príspevku na 

stravovanie v súlade s Finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa 

vekových kategórií stravníkov. Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na 

nákup potravín sa stanovuje na úrovni 4. finančného pásma A. Finančné pásma upravuje 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle ustanovenia § 140 ods. 13 zákona č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

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

na úrovni 4. finančného pásma B.  

4. Dotácia na deti predškolského veku v zmysle § 4 ods. 3 písm. a), b), c) zákona č. 544/2010 Z. z. o 

dotáciách v znení neskorších predpisov v pôsobnosti MPSVaR SR s účinnosťou od 1. 8. 2021 je vo 

výške 1,30 € na dieťa a deň. Finančná výška príspevku v závislosti od finančného pásma nákladov 

na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov je vo výške 2,30 €. Rozdiel 

medzi finančným príspevkom, ktorý poskytuje MPSVaR SR v zmysle § 3 písm. a), b), c) zákona č. 

544/2010 Z. z., a skutočnými nákladmi na nákup potravín v zmysle finančného pásma v kategórii 

detí materských škôl, ktorý je vo výške 1,00 €/deň, bude uhrádzať zákonný zástupca dieťaťa 

mesačne vopred.  

5. Obec Malý Lapáš určuje výšku príspevku na úhradu režijných nákladov pre deti v materských 

školách, zamestnancov a iné fyzické osoby nasledovne:  

a. Zákonný zástupca každého dieťaťa zapísaného v materských školách, ktorých zriaďovateľom je 

obec Malý Lapáš (aj dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím 
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návykom), prispieva na režijné náklady v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni pri 

materských školách paušálne čiastkou 2,00 € mesačne vopred.  

b. Príspevok na úhradu režijných nákladov pre zamestnancov školy alebo školského zariadenia, a 

iných fyzických osôb sa stanovuje každoročným prepočtom skutočných režijných nákladov za 

predchádzajúci kalendárny rok vynaložených na výrobu jedla v školských jedálňach pri 

materských a základných školách.  

6. Obec Malý Lapáš ako zriaďovateľ školskej jedálne a výdajnej školskej jedálne určuje finančnú výšku 

príspevku za stravovanie v školských jedálňach nasledovne podľa 4. finančného pásma nasledovne:  

a. MŠ denné (stravníci od 2 – 6 rokov)  

 desiata: 0,55 €  

 obed: 1,30 €  

 olovrant: 0,45- €  

spolu: 2,30 €  

b. Zamestnanci školy alebo školského zariadenia - obed: 2,60 €  

7. Výška platieb za odobratú stravu, réžiu a jednorazový príspevok detí/žiakov je nasledovná:  

Kategória 
stravníkov  

Výška dotácie 
ÚPSVaR/deň 
v €  

Výška 
doplatku 
rodiča/deň v 
€  

Spolu/deň v €  Jednorazový 
fin. príspevok 
v €  

Výška 
poplatku za 
réžiu/mes. v 
€  

MŠ denné  
(2 − 6 r.) s 
nárokom na 
dotáciu  

1,30  1,00  2,30  30,00  2,00  

MŠ denné  
(2 − 6 r.) bez 
nároku na 
dotáciu  

0,00  2,30  2,30 0,00  2,00  

 

8. Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka a dospelý stravník je povinný uhradiť platbu za stravné a režijné 

náklady mesačne vopred. Ak platba za stravné a režijné náklady nebude uhradená za stanovených 

podmienok, vedúca školskej jedálne nie je povinná poskytnúť stravu deťom, žiakom alebo 

dospelým stravníkom.  

a. Určenú stanovenú úhradu za stravu uhrádza zákonný zástupca za dieťa/žiaka, ktoré sa stáva 

stravníkom, na základe podania záväznej prihlášky a uhradenej stravnej jednotky v súlade s 

platným finančným pásmom do 20. kalendárneho dňa v predchádzajúcom mesiaci (platbu za 

mesiac september najneskôr do 10. septembra príslušného kalendárneho roka) a uhradením 

finančného jednorazového príspevku na stravovanie vo výške 30 € − tento finančný príspevok 

bude vyžadovaný iba v prípade detí, ktoré budú mať nárok na dotáciu, aj to iba na potreby 

dofinancovania obeda v prípade, kedy deti odhlásené zo stravy nebudú , ale strava pre ne 

nachystaná bude (napr. prvý deň PN a pod.) − najneskôr do 10. septembra príslušného 

kalendárneho roka na účet školskej jedálne.  

b. V prípade neodhláseného alebo neodobratého obeda bude obed uhradený v plnej výške z 

jednorazového finančného príspevku zákonného zástupcu (platí iba v prípade detí a žiakov, 

ktorým bude poskytovaná dotácia). V prípade nedostatočnej výšky z jednorazového 

finančného príspevku nebude stravníkovi poskytnutý obed.  
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c. Odhlásiť stravu je potrebné jeden deň vopred, vždy do 14.00 hod. Odhlasovať stravníka je 

možné telefonicky alebo elektronicky cez informačný systém jedálne.  

d. V prípade neprítomnosti stravníka na vyučovaní (choroba a iné) je možné v prvý deň choroby 

odobrať jedlo do čistých nádob, ktoré zákonný zástupca donesie v čase výdaja stravy. 

Nasledujúce dni musí byť stravník odhlásený. Aj prvý deň choroby sa v plnej výške uhrádza z 

finančnej zábezpeky rodiča.  

e. Vyúčtovanie stravy a jednorazového finančného príspevku sa zrealizuje jedenkrát ročne po 

ukončení stravovanie sa v školskej jedálni na konci školského roka na bankový účet zákonného 

zástupcu, príp. v hotovosti.  

§ 5 

Záverečné ustanovenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Malý Lapáš bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v 

Malom Lapáši dňa XX. XX. 2022 uznesením číslo XXX/2022. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.1.2023. 

3. Nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné 

nariadenie Obce Malý Lapáš č. 05/2022 o určení výšky príspevkov pre materskú školu a školské 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Malý Lapáš. 

 

 

 

 

V Malom Lapáši, dňa 9. decembra 2022 PaedDr. Peter Švec, Ph.D. 

 starosta obce 


