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N Á V R H 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

OBCE ČENKOVCE 
o príspevkoch zákonných zástupcov detí a žiakov za pobyt v materskej 

škole, školskom klube detí a za stravovanie v školských jedálňach 

2/2022 
 

Obecné  zastupiteľstvo v Čenkovciach podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení zmien a doplnkov v súlade so zákonom NR SR č.245/ 2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 596 / 2003 

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

zákonov 

 

vydáva 

toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "nariadenie"). 

 

§ 1 

Predmet nariadenia 

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje: 

a) podmienky a výšku úhrady mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za 

pobyt dieťaťa v materskej škole. 

b) podmienky a výšku úhrady mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosť školského klubu detí,  

c) podmienky úhrady a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie v 

školskej jedálni. 

  

(2) O zmene výšky príspevkov stanovených týmto VZN môže obecné zastupiteľstvo 

rozhodnúť v súlade s všeobecne záväzným predpisom, ktorým sa určuje výška životného 

minima, ak vzhľadom na miestne podmienky bude zmena výšky príspevku dôvodná. Zmena 

výšky príspevkov sa uskutoční formou zmeny tohto VZN. 

 

§2 

Stanovenie výšky poplatku 

 

(1)  Za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu 

výdavkov MŠ mesačne na jedno dieťa sumou najviac 15 % sumy životného minima na jedno 

nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu. 

 

(2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD prispieva zákonný zástupca 

žiaka mesačne sumou najviac 15 % sumy životného minima na jedno nezaopatrené dieťa 

podľa osobitného predpisu. 

 

(3) ŠJ, ktorej zriaďovateľom je obec, poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú 

úhradu nákladov, ktorú uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa 

vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a v súlade s 
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finančnými pásmami určujúcimi rozpätie nákladov na nákup potravín stanovenými 

Ministerstvom školstva SR. 

 

 

§3 

Výška príspevkov  

 

(1)    Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa vo veku od 2 do 5 rokov v materskej škole 15,00 € 

 

(2)    Mesačný príspevok na činnosť školského klubu detí – pravidelná činnosť 8,00 € 

 

(3)    Príspevky rodičov za stravu v školskej jedálni: 

 

a) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov  za stravovanie detí v školskej jedálni je určené 

na základe finančných pásiem MŠ SR, ktoré sú pre všetkých zriaďovateľov záväzné . 

b) Školská jedáleň obce Čenkovce na základe nákladov na nákup potravín na jedno jedlo je 

zaradené do druhého finančného pásma. 

c) Čiastočná úhrada nákladov za stravovanie stravníkov školskej jedálni vo veku : 

- Stravník v materskej škole od 2 do 6 rokov je 1,90 € za celodennú stravnú jednotku, 

pozostávajúcu: 

- desiata      0,45 € 

- obed          1,10 € 

- olovrant    0,35 € 

         - Stravník v základnej škole od 6 do 11 rokov: 

- obed          1,50 € 

         - Dospelý stravník: 

- obed          1,90 € 

 

d) Dotácia štátu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, ktoré navštevuje 

posledný ročník materskej školy, pre žiaka základnej školy a pre deti vo veku od 2 do 5 

rokov, ak žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo príjem 

ktorej je najviac vo výške životného minima je 1,20 € na jeden odobratý obed. 

e) Včas neodhlásené obedy ( deň vopred alebo najneskôr ráno do 7,00 hod daný stravovací 

deň ) sa uhrádzajú v celej výške nákladov, nezávisle od nároku dieťaťa na dotáciu, 

nakoľko štát neposkytne dotáciu na neodobratý obed. 

f) Obec diétne stravovanie nevie zabezpečiť, stravník, ktorý potrebuje na odporúčanie 

odborného lekára diétne stravovanie, bude mať preplatenú dotáciu od štátu podľa 

dochádzky stravníka. 

g) Rozdiel medzi nižšou stravnou jednotkou a sumou štátnej dotácie pre deti v základnej 

škole, v súlade so zákonom sa využije na úhradu režijných nákladov a na skvalitnenie 

stravy. 

h) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie detí a žiakov alebo rozdiel medzi 

príspevkom a dotáciou hradí zákonný zástupca mesačne do 15. dňa príslušného 

kalendárneho mesiaca za každé dieťa v určenej výške 

- prevodom na účet školskej jedálne obce 

        - alebo poštovou poukážkou 
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§ 4 

Oslobodenie od poplatkov 

 

(1) Oslobodené od poplatkov je dieťa materskej školy jeden rok pred plnením povinnej 

školskej dochádzky (§ 28 ods.7a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní). 

 

(2)   Príspevok sa neuhrádza za dieťa, resp. žiaka, ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi 

školy alebo školského zariadenia doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a 

príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. 

 

(3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza 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. 

 

(4)    Pomerná časť určeného príspevku sa uhrádza, ak :  

− prerušenie prevádzky materskej školy zapríčinil zriaďovateľ, 

− bola prevádzka materskej školy prerušená z iných závažných dôvodov 

− dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin 

 

§ 5 

Prechodné ustanovenie 

  

(1) Rozhodnutia o určení výšky úhrady výdavkov zákonných zástupcov za pobyt dieťaťa v 

materskej škole, určení výšky úhrady nákladov na činnosť školského klubu detí a rozhodnutie 

podmienkach úhrady a určení výšky príspevku na úhradu nákladov za stravovanie v školskej 

jedálni vydané do nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, strácajú platnosť dňom 

nadobudnutia účinnosti tohto VZN. 

 

(2)   V prípadoch neuvedených v tomto nariadení sa bude postupovať podľa zákona NR SR č. 

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

zákonov. 

 

(3)   Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Čenkovce č. 2/2022 bolo schválené na  

zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čenkovciach dňa       Uznesením č.  . 

 

(4)   Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia stráca účinnosť 

všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o príspevkoch zákonných zástupcov detí a žiakov za 

pobyt v materskej škole, školskom klube detí a za stravovanie v školských jedálňach s 

dodatkami.  

 

§ 6 

Účinnosť 

 

 Toto nariadenie nadobúda účinnosť        . 

 

       Ing. Jozef Karika 

starosta obce 

  

Vyvesené:  01.12.2022  

Zvesené:       


