
Všeobecne záväzné nariadenie obce Vyšná Šebastová č. 2/2019 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 Vyšná 

Šebastová. 

 

     Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Šebastová podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 

písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 6 

ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení 

neskorších predpisov a podľa § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

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

aj ako iba „zákon“), sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Vyšná Šebastová 

č. 2/2019 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 Vyšná Šebastová.  

 

Čl. 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 Vyšná Šebastová. 

Čl. 2 

Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach 

V školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vyšná Šebastová sa 

uhrádzajú tieto príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov 

spojených so stravovaním (ďalej len „príspevky“): 

a) príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

b) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v zariadení 

školského stravovania. 

 

 

Čl. 3 

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole, jeho výška a spôsob úhrady 

 

(1) V zmysle § 28 ods. 6 školského zákona zákonný zástupca za pobyt dieťaťa v materskej 

škole prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy. 

 

(2) Výška príspevku za pobyt dieťaťa od 3–5 rokov v materskej škole je 15,00 € mesačne. 

 

(3) Výška príspevku za pobyt dieťaťa do 3 rokov v materskej škole je 25,00 € mesačne. 

 

(4) Príspevok sa uhrádza do desiateho dňa v mesiaci. 

 



(5) Príspevok sa neuhrádza za dieťa: 

 

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

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. 

 

(6) 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 určeného 

príspevku. 

 

Čl. 4 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského stravovania – určenie 

jeho výšky a určenie výšky príspevku na režijné náklady 

 

 

(1) Zariadenie školského stravovania, ktorého zriaďovateľom je obec Vyšná Šebastová, 

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 na úhradu režijných nákladov na prevádzku zariadenia 

školského stravovania. 

 

(2) Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na režijné náklady zariadenia školského 

stravovania je príjmom rozpočtu obce Vyšná Šebastová. 

 

(3) 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. Obecné zastupiteľstvo obce Vyšná Šebastová (ďalej len "obecné 

zastupiteľstvo") pre všetky školy a školské zariadenia, všetky vekové kategórie 

stravníkov v zriaďovateľskej pôsobnosti obce určuje výšku príspevku zákonného 

zástupcu na stravovanie v zariadení školského stravovania a výdajnej školskej jedálni v 

2. finančnom pásme. Finančné pásma určuje príslušné ministerstvo podľa osobitného 

predpisu. 

 

(4) 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:  

 



 

Ukazovateľ 

Náklady na nákup 

potravín na jedno jedlo – 

2. finančné pásmo 
Spolu 

náklady 

na nákup 

potravín 

Príspevok zákon. 

zástupcu/stravníka 

na režijné náklady 

Dotácia na 

podporu 

dieťaťa 

k stravovacím 

návykom 

Platba 

zákon. zást. 

za jeden 

deň (réžia 

a doplatok 

na nákup 

potravín) 

Desiata Obed Olovrant 

MŠ denná 

(stravník – dieťa 

MŠ) 

0,36 0,85 0,24 1,45 0,20 0 1,65 

MŠ denná 

(stravník – dieťa 

MŠ, rok pred 

plnením povinnej 

šk. dochádzky) 

0,36 0,85 0,24 1,45 0,20 1,20 0,45 

MŠ denná 

(stravník 

- zamestnanec) 

- 1,33 - 1,33 - - 1,33 

MŠ poskytujúca stravu dôchodcom 

Dôchodcovia - 1,33 - 1,33 0,67 - 2 

 

Pozn.: sumy sú uvedené v eur 

 

 

Čl. 5 

Podmienky úhrady v zariadení školského stravovania 

 

(1) Na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni prispieva zákonný zástupca dieťaťa alebo 

žiaka sumou 0,20 eura na jedno hlavné jedlo, ktorá sa použije na prevádzkové náklady 

zariadení školského stravovania, predovšetkým na obnovu materiálno-technického 

vybavenia zariadení školského stravovania. 

 

(2) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje dieťaťu 

v poslednom ročníku pred plnením povinnej školskej dochádzky  v sume 1,20 € za každý 

deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a 

odobralo stravu. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že obec Vyšná Šebastová ako 

zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného predpisu dieťaťa, u ktorého podľa 

posúdenia ošetrujúceho lekára - špecialistu zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, 

poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, obec Vyšná 

Šebastová vyplatí prostredníctvom zariadení školského stravovania vo svojej 

zriaďovateľskej pôsobnosti rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené 

do starostlivosti rozhodnutím súdu. 

 



(3) Plnú stanovenú sumu úhrady za stravu za dieťa v poslednom ročníku pred plnením 

povinnej školskej dochádzky  (bez priznania dotácie 1,20€) uhrádza zákonný zástupca 

dieťaťa za: 

 

a) odobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo výchovno-

vzdelávacej činnosti v materskej škole a zákonný zástupca neodhlásil dieťa alebo žiaka 

najneskôr do 14.00 h predchádzajúceho pracovného dňa z poskytovania stravy 

v zariadení školského stravovania v danom stravovacom dni, 

 

b) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo 

výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a zákonný zástupca neodhlásil dieťa 

alebo žiaka najneskôr do 14.00 h predchádzajúceho pracovného dňa z poskytovania 

stravy v zariadení školského stravovania v danom stravovacom dni. Ďalšie podmienky 

na priznanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa budú určené 

v zápisnom lístku stravníka. 

 

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

 

a) dieťaťa materskej školy, ktoré je mladšie, ako posledný ročník pred plnením povinnej 

školskej dochádzky, 

 

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

dieťa nezúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a zákonný 

zástupca neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 14.00 h predchádzajúceho 

pracovného dňa z poskytovania stravy v zariadení školského stravovania v danom 

stravovacom dni (prvý deň neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní), 

 

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

alebo žiaka najneskôr do 14.00 h predchádzajúceho pracovného dňa z poskytovania 

stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni. 

 

(5) Úhradu na nákup potravín a príspevok na režijné náklady je nutné zrealizovať najneskôr 

do 25. dňa mesiaca, v ktorom sa stravovanie poskytuje. 

 

(6) Cena jedla pre iných stravníkov zahŕňa náklady na nákup potravín a skutočnú výšku 

režijných nákladov. 

 

(7) Rozdiel medzi dotáciou na stravu a nákladom na nákup potravín zariadenie školského 

stravovania použije účelovo na nákup potravín pre stravníkov zariadenia školského 

stravovania. 

 

(8) Zákonný zástupca dieťaťa v poslednom ročníku pred plnením povinnej školskej dochádzky 

uhrádza do 20. dňa mesiaca vopred jednorazový príspevok na stravovanie podľa pokynov 

uvedených v zápisnom lístku stravníka. Podmienky vrátenia príspevku na stravovanie sú 

stanovené v zápisnom lístku stravníka. 

 



(9) Hodnota jedla pre iné fyzické osoby zahŕňa výšku finančného príspevku podľa zvoleného 

finančného pásma a skutočnú výšku režijných nákladov. 

 

(10) Obec Vyšná Šebastová, ako zriaďovateľ zariadení školského stravovania, môže 

rozhodnúť o zrušení, alebo odpustení príspevku v prípadoch stanovených zákonom. To 

neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa § 4 zákona č. 544/2010 

Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky.  

 

 

Čl. 6 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Nadobudnutím účinnosti VZN č. 2/2019 sa zrušuje a nahrádza VZN obce Vyšná Šebastová 

č. VZN 1/4/2017 o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach 

 

(2) Toto nariadenie bolo schválené na zasadaní Obecného zastupiteľstva obce Vyšná 

Šebastová, dňa 22.08.2019. 

 

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.09.2019.  

 

 

 

 

 

Mgr. Marián Beluško 

starosta obce 

 

 

                                                                                                             

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Vyšná Šebastová dňa: 7.8.2019  

 

VZN zvesené dňa: 

 

VZN bolo schválené dňa: 22.08.2019  

 

VZN nadobúda účinnosť: 01.09.2019 

 

 


