
Obecné zastupiteľstvo obce Slanské Nové Mesto  na základe  ust. § 28 ods.5  

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

niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov v spojení  s ust.  § 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 právnych predpisov , v súlade  s  ust. §6 ods.1 a s ust. § 11 ods. 4 

písm. g) zákona  Slovenskej národnej  rady  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  znení  

neskorších  právnych  predpisov  v y d á v a   toto  

NÁVRH 

 

VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE 

č .  . . . . /2022  

o  výške mesačného  príspevku  zákonného zástupcu   

na čiastočnú úhradu výdavkov m aterskej školy  a  školského 

zar iadenia  

  

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

(1) Obec Slanské Nové Mesto je zriaďovateľom materskej školy: Materská škola, Slanské Nové 

Mesto 174, 044 18. 

(2) Vzdelávanie v materských školách sa podľa § 28 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

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

právnych predpisov  uskutočňuje za čiastočnú úhradu okrem materských škôl pri 

zdravotníckych zariadeniach. 

Čl. 2 

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu 

 výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole   
 

(1) Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu  výdavkov 

 materskej školy  v Materskej škole Slanské Nové Mesto 174 je 7,00 €  (slovom: sedem) za 

jedno dieťa  mesačne.  ( ďalej len „ príspevok“  ). 

(2) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za  dieťa: 



a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, 

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je      

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi, 

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu, 

d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 

preukázateľným spôsobom, 

e) 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 len pomernú časť 

určeného príspevku. 

  
Čl. 3 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 

v školskej  jedálni 
        
 

(1) Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec Slanské Nové Mesto, poskytuje                
stravovanie deťom 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 na 
úhradu režijných nákladov na prevádzku školského zariadenia. 

 

(2) Finančné pásma určujú náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 

kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov 

na nákup potravín. Sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky. 

 

(3) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa (materskej školy, ďalej len  „MŠ“) 

vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti  

na odporúčané výživové dávky a výška príspevku na režijné náklady sú určené za každý 

stravovací deň nasledovne: 

2. finančné pásmo A 

Ukazovateľ Náklady na nákup potravín 

na jedno jedlo / prvé 

finančné pásmo/ 

Spolu 

náklady 

na nákup 

potravín 

€ 

Príspevok 

ZZ na 

režijné 

náklady 

€ 

Platba ZZ za 

1/deň 

/réžia a doplatok 

na nákup 

potravín/ 

€ 

Desiata 

€ 

Obed 

€ 

Olovrant 

€ 

MŠ denná 
/stravník – dieťa 

MŠ/ 

0,45 1,10 0,35 1,90 0,40 2,30 

(4) Náklady na nákup potravín a príspevok na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca: 

        a)   pre dieťaťa materskej školy, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, 

        b)  dieťaťa materskej školy za odobratú stravu v danom stravovacom dni, 

        c)  za neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca neodhlásil dieťa  

            najneskôr do 08.00 hod. daného stravovacieho dňa. 



       

(5)  Zákonný zástupca dieťaťa  je  povinný uhradiť finančný príspevok do pokladne školskej 

jedálne a to mesačne vopred najneskôr do 25. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca. 

Vyúčtovanie a spôsob platenia príspevku riadi vedúca školskej jedálne. 

 

(6) V prípade, že bude zriaďovateľovi poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím         

návykom dieťaťa podľa  zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka 

uhrádza finančný príspevok na stravovanie určený týmto VZN podľa vekových kategórií 

stravníkov znížený o poskytnutú dotáciu. 

 
 
(7) Zriaďovateľ súhlasí so stravovaním dospelej osoby – zamestnanca Materskej školy 

      v zariadení školského  stravovania. 
 
(8) Denný príspevok dospelých stravníkov na nákup potravín sa uhrádza podľa 2.finančného 

      pásma B stanoveného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

      pre vekovú kategóriu stravníkov 15 – 19 ročných s akceptovaním úpravy  podľa §152 

      Zákonníka práce. 
 
(9) Náklady na nákup potravín na jedno jedlo pre dospelého stravníka sa určujú vo výške 2,20 €  

      a režijné náklady vo výške 2,40 €. 
 
(10) Stravovanie zamestnancov sa realizuje v súlade so Zákonníkom práce. Hodnota obeda sa 

       stanovuje na sumu 4,60 €, pričom zamestnanec prispieva sumou 2,07 € a zamestnávateľ 

       sumou 2,53 €. 

Čl. 4 

Záverečné ustanovenia 

 
(1) VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo v Slanskom Novom Meste na zasadnutí dňa ........ 

               

 
(2) VZN nadobúda účinnosť dňa  01.01.2023. 

 
(3) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto  VZN sa ruší VZN č.2/2022 zo dňa 15.01.2022  o výške 

mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy 
a školského zariadenia  a jeho dodatku č.1. 

 

V Slanskom Novom Meste, dňa                                                              ........................................... 

                  Milan Diheneščík, v.r.                  

starosta obce 

 

Zverejnené na úradnej tabuli pred schválením dňa:  25.11.2022 


