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Obec Kamenec pod Vtáčnikom  v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 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 predpisov a ustanoveniami § 28, § 49, § 114, § 116 a § 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznáša na tomto všeobecne záväznom 

nariadení:  
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 

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 Kamenec pod Vtáčnikom 

 

PRVÁ ČASŤ 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

§ 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 Kamenec pod Vtáčnikom. 

§ 2 

Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach 

V školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kamenec pod 

Vtáčnikom sa uhrádzajú tieto príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a 

vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním (ďalej len „príspevky“): 

1. príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole (MŠ), 

2. príspevok na činnosť školského klubu detí (ŠKD), 

3. príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v zariadení 

školského stravovania. 

 

DRUHÁ ČASŤ 

PRÍSPEVKY V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH 

§ 3 

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole 

1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu 

výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 7 €. 

2. Príspevok sa uhrádza vopred do 10.dňa v kalendárnom mesiaci na nasledujúci mesiac. 

http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898278&f=3
http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=1898383&f=3
http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=2973143&f=3
http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=2973143&f=3
http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3527566&f=3
http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3527864&f=3
http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3528648&f=3
http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3528671&f=3
http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3528946&f=3
http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3528946&f=3
http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=1024413&f=3


§ 4 

Výška, termín a spôsob úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole v 

období obmedzenej alebo prerušenej prevádzky cez letné prázdniny 

1. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do 

materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby 

alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom. 

 

2. Preukázateľný spôsob je predloženie potvrdenia od lekára (ak je dôvodom choroba) a čestné 

vyhlásenie zákonného zástupcu o rodinných dôvodoch prerušenia dochádzky do materskej 

školy. 

§ 5 

Príspevok na činnosť školského klubu detí 

1. Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na čiastočnú úhradu nákladov  spojených s činnosťou 

školského klubu detí (ŠKD) mesačne za dieťa sumou vo výške  5 €.  

2. Príspevok sa uhrádza vopred  do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na nasledujúci mesiac na 

účet právneho subjektu, pri ktorom je ŠKD zriadený. Platby je možné realizovať aj na 

štvrťročné alebo polročné obdobie. 

3. Príspevok v ŠKD sa neuhrádza, ak zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada riaditeľa 

ZŠ, pri ktorom je zriadená ŠKD a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky 

v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitého predpisu. Mesačný 

príspevok v ŠKD sa tiež neuhrádza, ak sa žiak nezúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu 

v ŠKD ani jeden deň v mesiaci. 

 

§ 6 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie v zariadení školského 

stravovania 

1. Zariadenie školského stravovania poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú 

úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín 

podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami nákladov na nákup 

potravín na jedno jedlo určenými ministerstvom školstva. 

 

 

 

 

 



2. Finančné pásmo nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov je  nasledovné: 

Materská škola desiata obed olovrant celodenná 

strava 

dotácia 

Dieťa 2 – 5  rokov 0,38€ 0,90€ 0,26€ 1,54€ - 

Dieťa 2 – 5 rokov – hmotná núdza, 

životné minimum 

0,38€ 0,90€ 0,26€ 1,54€ 1,30€ 

Dieťa, pre ktoré je predprimárne 

vzdelávanie povinné 

0,38€ 0,90€ 0,26€ 1,54€ - 

Dieťa, pre ktoré je predprimárne 

vzdelávanie povinné – hmotná núdza, 

životné minimum 

0,38€ 0,90€ 0,26€ 1,54€ 1,30€ 

 

  

Základná škola obed 
dotácia na podporu 

stravovacích návykov 

Žiak 1.stupeň ZŠ 1,21€  

Žiak 1.stupeň ZŠ- hmotná núdza, životné 

minimum 
 

1,30€ 

Žiak 2. Stupeň ZŠ 1,30€  

Žiak 2.stupeň ZŠ- hmotná núdza, životné 

minimum 
 

1,30€ 

 

3. V súlade so zákonom 544/2010 Z.z. bude poskytnutá štátna dotácia na jedno jedlo vo výške 

1,30 EUR na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu 

v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu. 

 

4. Od 1.9.2021 sa dotácia poskytuje: 

a) V zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje 

MŠ alebo ZŠ a v MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50% detí z domácností, ktorým sa 

poskytuje pomoc v hmotnej núdzi; 

b) V zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ 

alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo 

ktorej príjem je najviac vo výške životného minima; 



c) V zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje ZŠ 

alebo posledný ročník MŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen 

domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na 

vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku 

(deti bez daňového bonusu),táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 

preukazuje čestným vyhlásením. 

 

5. Zákonný zástupca dieťaťa, žiaka má povinnosť odhlásiť dieťa, žiaka zo stravy na obdobie, 

v ktorom sa výchovnovzdelávacej činnosti alebo vyučovania nezúčastní. 

 

6. Nárok na štátnu dotáciu zaniká  a  zákonný zástupca dieťaťa,  žiaka uhradí plnú výšku     

stravného určenú finančným pásmom v prípade 

a) nesplnenia povinnosti odhlásenia dieťaťa zo stravy, ak sa dieťa, žiak nezúčastní     

výchovnovzdelávacej činnosti, alebo vyučovania, 

b) ak sa žiak zúčastní výchovnovzdelávacej činnosti alebo vyučovania, ale obed si 

v školskej jedálni neodoberie. 

7. Zákonnému zástupcovi dieťaťa, žiaka, na ktorého je poskytnutá dotácia a u ktorého podľa 

potvrdenia od ošetrujúceho lekára (gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.) zdravotný 

stav vyžaduje osobitné stravovanie a ŠJ uvedený druh stravovania nezabezpečuje, 

zriaďovateľ vyplatí dotáciu napr. bezhotovostným platobným stykom na jeho bankový účet, 

uvedený v zápisnom lístku na stravovanie, a to v nasledujúcom mesiaci na základe 

evidencie dochádzky dieťaťa do MŠ a ZŠ. 

 

8. Mesačná platba za stravovanie v školskej jedálni  sa uhrádza podľa kategórie stravníkov v 

termíne do 25. dňa kalendárneho mesiaca na účet školskej jedálne bankovým prevodom 

alebo poštovou poukážkou. 

 

9. Rozdiel medzi poskytnutou štátnou dotáciou a sumou za nákup potravín podľa finančného 

pásma /nedoplatok/, bude vyúčtovaný na konci mesiaca podľa odobratých obedov. Zákonný 

zástupca dieťaťa uhradí rozdiel poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na účet 

školskej jedálne najneskôr do 10-teho dňa v mesiaci. 

 

10. Za každý neodobratý, neodhlásený obed v predchádzajúcom mesiaci je zákonný zástupca 

dieťaťa/žiaka poberajúci dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi 

povinný uhradiť náklady na stravu v plnej výške (cena nákupu potravín x počet 

neodobratých, neodhlásených obedov) spolu s mesačným príspevkom na nasledujúci 

mesiac. 

 

11. Odhlásenie zo stravy v materskej škole a základnej škole je možné najneskôr do 14:00 hod. 

predchádzajúceho dňa. Po víkende a  po prázdninách je možné odhlásenie zo stravy do     

7:30 hod. 



§ 7 

Stravovanie a príspevok dospelých stravníkov v zariadení školského stravovania 

1. Zriaďovateľ súhlasí so stravovaním dospelej osoby v zariadeniach školského stravovania. 

2. Dospelý stravník uhrádza za jedno hlavné jedlo sumu 3,14 €. 

 

TRETIA ČASŤ 

SPOLOČNÉ, ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA 

 

§ 8 

Záverečné ustanovenia 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 bolo prerokované na zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva v Kamenci pod Vtáčnikom dňa 12.08.2021  a schválené uznesením č. 187/2021. 

Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa vyvesenia nariadenia na úradnej tabuli 

a na webovom sídle obce. 

 

 

§ 9  

Zrušovacie ustanovenia 

 

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 

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 Kamenec pod Vtáčnikom. 

 

 

       

                                                                                             Ing. Dušan Ďuriš 

                     starosta obce 


