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Obecné zastupiteľstvo v Slatvine vo veciach územnej samosprávy zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, zákona č. 596/2003 Z. z. o 

štátnej správe a školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe zmeny finančných 

pásiem Ministerstvom školstva SR platných od 1.9.2021 sa uznieslo na tomto všeobecne 

záväznom nariadení.  

 

Článok 1. 

Predmet úpravy 

 

Všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku mesačného príspevku, ktorý je povinný uhrádzať 

rodič alebo iná fyzická osoba, ktorá má zverené dieťa do starostlivosti alebo do pestúnskej 

starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný zástupca“) na jedno dieťa: 

a/ za pobyt dieťaťa v Materskej škole,  

b/ na čiastočnú úhradu nákladov školskej jedálne.  

Ďalej určuje výšku príspevku na stravovanie v Školskej jedálni Materskej školy pre cudzích 

stravníkov a zamestnancov Obce Slatvina.  

 

Článok 2 

Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole 

 

1. Za pobyt dieťaťa v Materskej škole zriadenej obcou zákonný zástupca prispieva na čiastočnú 

úhradu výdavkov Materskej školy na jedno nezaopatrené dieťa vo výške 7%  životného minima/  

mesačne pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.  

2. Príspevok za pobyt dieťaťa v Materskej škole zákonný zástupca uhrádza v hotovosti priamo 

do pokladne školy alebo bezhotovostným prevodom na účet obce alebo poštovou poukážkou, 

do desiateho dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. 



Článok 3 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Školskej jedálni 

 

Výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov určuje 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vo finančných pásmach nákladov na nákup 

potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu 

dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín (ďalej len „finančné pásma“).  

 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Školskej jedálni Materskej školy v Slatvine 

sa určuje podľa II. finančného pásma.  

 

1. Materská škola: stravníci od 2 - 6 rokov :  

 desiata 0,36 €/, obed 0,85 €/, olovrant 0,24 €/, spolu 1,45 €/deň. 

 

Za zákonného zástupcu, ktorého dieťa/stravník, navštevuje posledný ročník materskej školy:  

  

a) a zúčastnilo sa výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole a zároveň odobralo stravu, 

sa náklady na nákup potravín uhradia prostredníctvom dotácie na podporu výchovy k 

stravovacím návykom dieťaťa.  

b) Dotáciou nemožno uhradiť náklady na nákup potravín v prípade, že sa stravník nezúčastnil 

výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole, bez ohľadu na to či stravu odobral alebo nie. 

V týchto prípadoch uhrádza náklady na nákup potravín podľa ods. 1 zákonný zástupca 

dieťaťa/stravníka, pokiaľ stravníka riadne neodhlásil zo stravy.  

c) Zákonný zástupca má povinnosť pre prípad neprítomnosti na výchovnovzdelávacej činnosti 

odhlasovať stravníka zo stravy podľa pokynov Školskej jedálne. Pri nesplnení tejto povinnosti 

znáša zákonný zástupca náklady na nákup potravín podľa ods. 1, a to aj v prípade, že stravu 

stravník neodobral.  

d) Dieťaťu, ktorého zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie (potvrdené ošetrujúcim 

lekárom), ktoré neodobralo stravu z dôvodu, že školská jedáleň nezabezpečí diétne stravovanie 

a toto dieťa sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti, patrí dotácia na podporu výchovy k 

stravovacím návykom dieťaťa. Dotáciu vo výške 1,30 € vyplatí zriaďovateľ zákonnému 

zástupcovi prostredníctvom školského zariadenia, a to za dni, kedy sa dieťa zúčastnilo 

výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole.  

e) Vyúčtovanie dotácie  režijných nákladov a nákladov za nákup potravín voči zákonnému 

zástupcovi podľa tohto bodu pripraví ŠJ  po skončení príslušného školského roka.  

 

2. Dospelým stravníkom sa aplikuje úhrada za stravovanie podľa jednotne zvoleného 

finančného pásma, pre príslušne zariadenie školského stravovania, vo výške celkových 

nákladov za potraviny a režijných nákladov na výrobu jedného jedla, ako pre vekovú kategóriu 

stravníkov od 15-19 ročných, a to vo výške 1,33 € na nákup potravín a vo výške 2,21 € úhradu 

režijných nákladov, s akceptovaním úpravy podľa § 152 Zákonníka práce pre zamestnancov 

Obce Slatvina.  

 



Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

 

1. VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo v Slatvine na svojom zasadnutí dňa     

uznesením č.   .  

2. VZN nadobúda účinnosť dňa 01.09.2021. 

3. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Slatvine. 

4. Účinnosťou tohto VZN končí svoju platnosť VZN č. 1/2020 o určení výšky príspevku na 

činnosť školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slatvina vrátane jeho 

dodatkov. 

 

  

Slatvina, 22.07.2021 

 

 

        Mgr. Vladislav Vrábeľ 

                  starosta obce  


