Obec Vištuk v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 a §11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s poukazom
na ustanovenie § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, §140 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenia č. 3/2021
o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach
§1
Úvodné ustanovenia
Obsahom tohto VZN je určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vištuk, ako to predpokladá
zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších zmien a
dodatkov.
§2
Materská škola
(1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy na jedno dieťa v sume 18,00 € mesačne.
(2) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
(3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi školy (zástupcovi pre MŠ) doklad
o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke hmotnej núdzi
podľa osobitného predpisu ¹,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
(4) Príspevok v materskej škole sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza 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 nedochádza 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.

_______________________
¹ zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
§3

Školský klub detí
(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva
zákonný zástupca žiaka mesačne sumou:
a) 10,00 € za dieťa navštevujúce školský klub detí v ranných aj popoludňajších hodinách,
b) 2,00 € za dieťa navštevujúce školský klub detí iba v ranných hodinách.
(2) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
(3) Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku
podľa § 3 ods. 1, ak zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom,
že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa
osobitných predpisov ¹.
§4
Školská jedáleň
(1) Zariadenie školského stravovania – školská jedáleň – zriadená obcou poskytuje
stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný
zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
v nadväznosti na výživové dávky podľa platných finančných pásiem a taktiež zákonný
zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov.
(2) Platné finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov, sú stanovené Ministerstvom školstva SR v troch pásmach.
Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou vo Vištuku má stanovené 2.
finančné pásmo pre dieťa v MŠ, žiaka ZŠ (I. a II. stupeň ZŠ) a zamestnanca ZŠ s MŠ.
(3) Režijné náklady sú určené na prevádzku a vybavenie školskej kuchyne. Výška príspevku
je stanovená mesačne v sume 5,00 € na stravujúce sa stravníka – dieťa MŠ a žiaka ZŠ
(I. a II. stupeň), pričom tento príspevok sa hradí bez ohľadu na množstvo odobranej stravy.
Pre zamestnancov ZŠ s MŠ je stanovená výška príspevku na úhradu režijných
nákladov vo výške 1,67 € na jedno hlavné jedlo.
(4) Zamestnávateľ prispieva na stravovanie zamestnancov v školách a školských zariadeniach
obce príspevok najviac na každé jedlo do sumy 55% stravného poskytovaného pri
pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín na hlavné jedlo odobrané v školskej jedálni.
Zostatok do hodnoty stravného za obed si dopláca zamestnanec.
(5) So súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa
môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby (napr. dôchodcovia).
(6) Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov (aj cudzích) sa zabezpečuje podľa
vekovej kategórie 15 – 18/19 ročných určených podľa platných finančných pásiem.
Školská jedáleň neposkytuje stravu podľa reštauračných noriem. Úhrada za stravu sa
realizuje v súlade so Zákonníkom práce pre pedagogických/nepedagogických
zamestnancov školy a školského zariadenia. Výška úhrady pre iné fyzické osoby je
stanovená vo výške 3,50 € vrátane réžie.
(7) Príspevok sa uhrádza do posledného dňa v mesiaci vopred na nasledujúci
kalendárny mesiac.
_______________________
¹ zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(8) Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov (na základe stanovených finančných pásiem
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) pre jednotlivé typy
stravníkov sú stanovené nasledovne:

Veková kategória stravníkov

Stravné –
2.fin.pásmo
podľa MŠVVaŠ
SR

Výška dotácie
(§ 4 zákona č.
544/2010 Z. z.)

Desiata: 0,36 €
Materská škola - dieťa

Obed: 0,85 €

Celková výška
úhrady za
stravníka

Režijné
náklady

bez dotácie

5,00 €
mesačne

Olovrant: 0,24 €

Zamestnanec materskej
školy

Obed: 1,33 €

bez dotácie

1,67 €

Veková kategória stravníkov

Stravné –
2.fin.pásmo
podľa MŠVVaŠ
SR

Výška dotácie
(§ 4 zákona č.
544/2010 Z. z.)

Režijné
náklady

Žiak
Základná škola I. stupeň
(dieťa 6 – 11 rokov)

Obed: 1,15 €

bez dotácie

5,00 €
mesačne

Žiak
Základná škola II. stupeň
(dieťa 11 – 15 rokov)

Obed: 1,23 €

bez dotácie

5,00 €
mesačne

Zamestnanec základnej
školy a školského zariadenia

Obed: 1,33 €

bez dotácie

1,67 €

Cudzí stravníci

Obed: 1,33 €

bez dotácie

2,17 €

1,45 € za jeden
odstravovaný
deň
+
5,00 € mesačne
3,00 € za jeden
odstravovaný
deň
Celková výška
úhrady za
stravníka

1,15 € za jeden
odstravovaný
deň
+
5,00 € mesačne
1,23 € za jeden
odstravovaný
deň
+
5,00 € mesačne
3,00 € za jeden
odstravovaný
deň
3,50 € za jeden
odstravovaný
deň

§5
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
(1) Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na
zabezpečenie obeda a iného jedla (ďalej len „strava“) v materskej škole a v základnej
škole na dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti,
ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške
životného minima.
(2) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,30 €
za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej
škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu; za vyučovanie v základnej
škole sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti
na vzdelávaní v základnej škole ².
_______________________
² zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(3) Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov (na základe stanovených finančných pásiem

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) pre jednotlivé typy
sú stanovené nasledovne:

Veková kategória stravníkov

Materská škola – dieťa, ktoré
žije v domácnosti, ktorej sa
poskytuje pomoc v hmotnej
núdzi alebo ktorej príjem je
najviac vo výške životného
minima

Veková kategória stravníkov

Žiak
Základná škola I. stupeň
(dieťa 6 – 11 rokov, ktoré
žije v domácnosti, ktorej sa
poskytuje pomoc v hmotnej
núdzi alebo ktorej príjem je
najviac vo výške životného
minima)
Žiak
Základná škola II. stupeň
(dieťa 11 – 15 rokov, ktoré
žije v domácnosti, ktorej sa
poskytuje pomoc v hmotnej
núdzi alebo ktorej príjem je
najviac vo výške životného
minima)

Stravné –
2.fin.pásmo
podľa MŠVVaŠ
SR

Výška dotácie
(§ 4 zákona č.
544/2010 Z. z.)

Režijné
náklady

Celková výška
úhrady za
stravníka

1,30 €

5,00 €
mesačne

0,15 € za jeden
odstravovaný
deň
+
5,00 € mesačne

Stravné –
2.fin.pásmo
podľa MŠVVaŠ
SR

Výška dotácie
(§ 4 zákona č.
544/2010 Z. z.)

Režijné
náklady

Celková výška
úhrady za
stravníka

Obed: 1,15 €

1,30 €

5,00 €
mesačne

5,00 € mesačne

Obed: 1,23 €

1,30 €

5,00 €
mesačne

5,00 € mesačne

Desiata: 0,36 €
Obed: 0,85 €
Olovrant: 0,24 €

(4) V prípade ak zákonný zástupca neodhlási dieťa, žiaka zo stravy (podľa podmienok
určených školou) v súlade s nariadením § 4 zákona č. 544/2010 Z. z., je povinný uhradiť
náklady na stravu v plnej výške určeného druhého finančného pásma vrátane celej výšky
dotácie za každý neodhlásený deň.
§6
Osobitné ustanovenia
(1) Od 1. dňa nasledujúceho mesiaca po prerušení vyučovania v školách a školských
zariadeniach v dôsledku trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo
výnimočného stavu zákonný zástupca nie je povinný platiť príspevok:
a) na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD podľa § 3 tohto VZN,
b) na úhradu časti režijných nákladov školskej jedálni podľa § 4 tohto VZN,
a to po dobu trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu.
(2) V prípade, že príspevok/príspevky už boli zákonnými zástupcami detí/žiakov uhradené,
budú na konci školského roka zúčtované tak, že zákonným zástupcom detí/žiakov budú
vrátené ako preplatky na ich účet.

§7

Záverečné ustanovenia
(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Vištuk o určení výšky príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je
obec Vištuk, sa v súlade s § 11 ods. 4 písm. g) SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov u z n i e s l o obecné zastupiteľstvo vo Vištuku
dňa 10. 08. 2021 uznesením č. 04/08/2021.
(2) Po nadobudnutí účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach sa ruší
všeobecne záväzné nariadenie obce Vištuk č. 2/2019 o určení výšky príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Vištuk o určení výšky príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec
Vištuk, nadobúda účinnosť dňom 01.09.2021.
(4) Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Vištuk o určení výšky príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je
obec Vištuk bolo vyvesené na pripomienkovanie občanom dňa 09. 07. 2021 a zvesené
dňa 25. 07. 2021.
(5) Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021 o určení výšky príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je
obec Vištuk bolo vyvesené dňa 12. 08. 2021 a zvesené dňa 29. 08. 2021.

Ing. Mária Vráblová
starostka Obce Vištuk

Dátum vyvesenia návrhu VZN: 09.07.2021
Dátum zvesenia schváleného VZN: 25.07.2021

Dátum vyvesenia schváleného VZN: 12.08.2021
Dátum zvesenia návrhu VZN: 29.08.2021

