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VZN č. 7/2022 
o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských výchovno-vzdelávacích 

zariadeniach a v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stretava  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Stretava v zmysle § 6 a §11 ods. 4. písm. g) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 5, § 114 ods. 6 a § 140 ods. 9 zákona 

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

predpisov a zákona NR SR č. 375/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 544/2010 Z. z. o 

dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov vydáva toto 

 

VŠEOBECNE    ZÁVÄZNÉ    NARIADENIE 

č. 7/2022 

o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Stretava 
 

 
Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 
 

1. Obec Stretava je zriaďovateľom školských zariadení: 
• Materská škola Stretava, Stretava č. 97 (ďalej len „MŠ“) 
• Výdajná školská kuchyňa pri MŠ Stretava, Stretava č. 97 (ďalej len „VŠK“) 

 
2. Čiastočná úhrada výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa zákonným zástupcom 

dieťaťa je zákonom stanovená vo výške najviac sumou neprevyšujúcou 7,5 % sumy životného 
minima pre jedno nezaopatrené dieťa  podľa osobitného predpisu. 
 

3. Finančné pásma určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 
kategórií stravníkov a materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie 
zverejňuje ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. Materiálno-spotrebné normy 
a receptúry pre školské stravovanie možno rozširovať za finančnú odplatu len 
s predchádzajúcim písomným súhlasom ministerstva školstva. 

 
Čl. 2 

Predmet 
  

1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie výšky príspevkov od zákonných 
zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov  MŠ a VŠK v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
Stretava. 

 
Čl. 3 

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole 
 

1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej Obcou Stretava prispieva zákonný zástupca na 
čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa vo výške:  

6,50 € 
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2. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na bankový účet Obce 

Stretava. 
 

3. V zmysle ustanovení §28 ods. 6 školského zákona sa príspevok v MŠ neuhrádza za dieťa: 
a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné 
b) ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej 

sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, 
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

 
4. Príspevok v MŠ sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza aj za dieťa: 

a) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich 
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným 
spôsobom, 

b) ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená 
prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi. 
V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. 

 
5. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný riadne  a včas uhrádzať príspevok za pobyt dieťaťa 

v materskej škole a platbu identifikovať určeným spôsobom. 
V prípade neuhradenia stanoveného príspevku bude zákonný zástupca dieťaťa materskou 
školou písomne upozornený na splnenie si povinnosti. Ak nedôjde k úhrade príspevku ani po 
tomto upozornení, riaditeľ MŠ môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ. 
 

6. Ak z nejakého dôvodu dieťa nemôže nastúpiť do materskej školy, uhradený príspevok sa 
presúva do ďalšieho mesiaca. 
 

 
Čl. 4 

Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej 
kuchyni 

 
 

1. Výdajná školská kuchyňa sa zriaďuje na výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov 
v čase ich pobytu v MŠ. 
 

2. Stravníkom vo VŠK môžu byť deti, zamestnanci školského zariadenia; so súhlasom 
zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu v nej 
stravovať aj iné fyzické osoby. 
 

3. VŠK poskytuje stravovanie stravníkom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný 
zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov 
v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a úhradu režijných nákladov určených týmto 
všeobecne záväzným nariadením. 

 

4. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady vo 
výdajnej školskej kuchyne, ktorej zriaďovateľom je obce, uhrádza zákonný zástupca detí alebo  
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dospelý stravník vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov 
a paušálneho príspevku na režijné náklady nasledovne: 
 
a) Detský stravník MŠ: celodenná strava vo výške stravného limitu: 1,70 € 

z toho na nákup potravín: desiata:  0,40 € 
    obed:  1,00 € 
    olovrant: 0,30 € 

 
b) Dospelý stravník:  hodnota stravného limitu:  2,00 € 

režijné náklady:    1,42 € 
spolu dospelý stravník za stravu: 3,42 € 

 
c) Cudzí/ dôchodca:  hodnota stravného limitu:  2,00 € 

režijné náklady:    1,42 € 
spolu dospelý za stravu:   3,42 € 

 
5. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady vo VŠK podľa 

Čl. 4 bod 4 písm. a) sa uhrádza vo výške 0,24 €, ak zákonný zástupca o to písomne požiada 
a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. 
 

6. Dieťa, ktoré je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, a ktorý je 
zaradený miestne príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny do zoznamu detí 
oprávnených na poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 
ohrozeného sociálnym vylúčením v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti 
MPSVaR SR, je poskytovaná dotácia na stravu vo výške 1,30 €.  
 

7. Príspevky sa uhrádzajú vopred do 10. dňa v mesiaci za celý nasledujúci mesiac bankovým 
prevodom   na účet školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín 104. 
 

Čl. 5 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Toto všeobecne záväzné  nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce Stretava 

dňa 15.12.2022  uznesením č. 13 .  
2. Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia obecným zastupiteľstvom v Stretave 

a účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce a zverejnení na webovej stránke 
obce.  

3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2023. 
4. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje platnosť VZN č. 2/2022. 

 

  
  
  
         Roman Hudy 

starosta obce  


