
OBEC  KAMIENKA, 065 32 KAMIENKA 123, OKR. STARÁ  ĽUBOVŇA 
 
 
 

 
 

NÁVRH 
 

VZN č.  6/2022 
 
 

ktorým sa určuje výška  príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí 

a  rozpätie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 

pri Základnej škole s materskou školou, Kamienka 113                                                                                               

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kamienka 

 

 Obecné zastupiteľstvo obce Kamienka na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 

a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a podľa ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 5 (MŠ), § 114 

ods. 3 (ŠKD), § 116 ods. 6 (CVČ), § 140 ods. 9,10 (ŠJ) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva toto všeobecne 

záväzné nariadenie, ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška  

príspevku za pobyt v školskom klube detí, výška  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojenú 

s činnosťou centra voľného času a výška  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky 

úhrady v školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou, Kamienka 113. 

PRVÁ ČASŤ 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

čl. 1  

Úvodné ustanovenia 

 Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej 

škole, školskom klube detí , centre voľného času  a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

a podmienky úhrady v školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou, Kamienka 113. 
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DRUHÁ ČASŤ 

Výška príspevku 

čl. 2 

 Výška  príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti  

 obce Kamienka 

1. V zmysle § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.  za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej 

obcou výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt 

dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou urči zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. 

Obec Kamienka ako zriaďovateľ materskej školy určuje: 

a)  mesačnú výšku príspevku za pobyt dieťaťa od 3 rokov v materskej škole 10,00  €, 

b)  mesačnú výšku príspevku za pobyt dieťaťa do 3 rokov v materskej škole 20,00  €, 

c)  výšku príspevku v mesiaci júl a august v materskej škole vo výške  30,00  €.                                                                                                                             

2. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:                                                                                                                                                    

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky podľa § 28 ods. 6; 

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi základnej školy s materskou školou doklad 

o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa 

zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi; 

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

3. 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. 3 

Výška  príspevku za pobyt dieťaťa v školskom klube detí v zriaďovateľskej pôsobnosti  

obce Kamienka 

 Obec Kamienka určuje výšku mesačného príspevku v  ŠKD  5 €  na jedno dieťa. Platia tie isté 

ustanovenia ako v čl. 2 pre materskú školu, okrem bodu 1 a bodu 2 písm. a. 
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1. Príspevok v ŠKD na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa: 

a) ktoré má prerušenú dochádzku do ŠKD na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych 

dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom; 

b) ktoré nedochádzalo do ŠKD v čase hlavných školských prázdnin alebo bola prerušená 

prevádzka ŠKD zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto 

prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku; 

c) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi základnej školy s materskou školou doklad 

o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa 

zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi.                                                                                                         

Čl. 4 

Výška  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s činnosťou CVČ v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Kamienka 

1. Obec Kamienka určuje mesačný  príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra 

voľného času vo výške: 

a) 0,10 € mesačne v každom záujmovom útvare, ak  žiak použije vzdelávací poukaz, 

b) 1 € mesačne v každom ďalšom záujmovom útvare, ak dieťa/žiak nepoužije vzdelávací 

poukaz. 

2. Zriaďovateľ centra voľného času môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak 

plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého 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 

osobitného predpisu. 

3. Príspevok sa uhrádza 2x ročne, a to do 10. októbra za 1. polrok a do 10. februára za 2. polrok 

daného školského roka. 

Čl. 5 

Výška  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni pri 

Základnej škole s materskou školou, Kamienka 113 

1. Stravníkom v školskej jedálni sa stáva dieťa materskej školy, alebo žiak základnej školy na 

základe podania prihlášky (zápisného lístka) na odber stravy podpísaný zákonným zástupcom, 

zamestnanec školy na základe podania podpísanej  prihlášky (zápisného lístka) na odber stravy a 

bývalý zamestnanec školy a cudzí stravníci na základe podania podpísanej žiadosti na odber 

stravy, ktoré sú prílohami Rozhodnutia o prijatí na stravovanie v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ 
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Kamienka podpísaného riaditeľkou ZŠ s MŠ Kamienka, v súlade s ustanovením   § 5 ods. 6 písm. 

a) 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.  

2. V zmysle § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. zriaďovateľ 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 odporúčané výživové 

dávky. 

3. Obec Kamienka ako zriaďovateľ Školskej jedálne pri Základnej škole s materskou školou, 

Kamienka 113 určuje výšku  finančného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka, 

zamestnancom ZŠ s MŠ, bývalým zamestnancom ZŠ s MŠ a cudzím stravníkom  na čiastočnú 

úhradu nákladov na nákup potravín v súlade s finančnými pásmami, ktoré vydalo MŠ SR 

s účinnosťou od 01. januára 2023 a výšku príspevku na režijné náklady. 

Pre deti v MŠ a žiakov ZŠ sa zabezpečuje strava podľa Finančného pásma A na nákup 

potravín na 1 jedlo vekových kategórii stravníkov. 

Pre dospelého stravníka sa zabezpečuje strava podľa Finančného pásma B na nákup potravín 

na 1 jedlo vekovej kategórie stravníkov od 15 do 19 rokov. 

4. Obec Kamienka ako zriaďovateľ školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Kamienka určuje výšku (sumu) 

finančného príspevku na stravovanie v školskej jedálni na základe  1. finančného pásmo na 

nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov nasledovne:  

Kategória 

Náklady na nákup 
potravín na jedno 

jedlo 

1. finančné pásmo 
Spolu 

náklady 
na nákup 
potravín 

Príspevok 
na režijné 
náklady 

 

Platba na 1 deň  
spolu                 

(réžia +  náklady 
na nákup 
potravín) 

D
es

ia
ta

 

 

O
be

d 

 

O
lo

vr
an

t 

 

MŠ     
2 – 6.rokov  0,40 € 1,00 € 0,30 € 1,70 € 0,15 € 1,85 € 

ZŠ 
6 – 11 rokov  1,30 €  1,30 € 0,15 € 1,45 € 

ZŠ 
11 – 15 rokov  1,50 €  1,50 € 0,15 € 1,65 € 

Zamestnanci 
stravníci    2,00 €  2,00 € 1,75 € 3,75 € 



5 
 

15 – 19 rokov  
Finančné pásmo B 
Ostatní stravníci / 
Bývalí 
zamestnanci –
dôchodcovia 
stravníci   
15 – 19 rokov  
Finančné pásmo B 

 2,00 €  2,00 € 1,75 € 3,75 € 

Životné jubilea 
1 hl. jedlo  2,00 €  2,00 € 2,05 € 4,05 € 

Kultúrne podujatia 
1 hl. jedlo  2,00 €  2,00 € 2,40 € 4,40 € 

Zákonný zástupca dieťaťa, dospelý stravník je povinný uhradiť výšku (platbu) za stravné 

mesačne vopred. Ak platba za stravné nebude uhradená do prvého dňa v nasledujúcom mesiaci,  

vedúca školskej jedálne nie je povinná  poskytnúť stravu deťom, žiakom alebo dospelým 

stravníkom. 

Obec Kamienka  má v kompetencii upravovať  finančnú výšku  príspevku na stravovanie podľa 

finančného pásma vydaného MŠ SR, aby sa dodržali plnenia odporúčaných výživových dávok v 

mesačnej zostave jedálneho lístka a cien nákupu základných potravín podľa spotrebného koša.  

Ďalšie podmienky stravovania v školskej jedálni budú určené v zápisnom lístku. 

5. Výška príspevku na režijné náklady a spôsob jeho úhrady v školskej jedálni, ktorým 

prispeje zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka sumou 0,15 € na 1 obed. 

Príspevok na režijné náklady je určený na nákup materiálno-technologického vybavenia školskej  

jedálne vrátanie opráv a údržby zariadenia, tiež na výdavky spojené so zabezpečením hygieny a 

kultúry stravovania. Na nákup jednorazových obalov, ktoré školská jedáleň poskytuje na výdaj 

stravy, v prípade choroby a neodhlásení stravníka z obeda v stanovenom termíne (v dôsledku 

protiepidemiologických opatrení je zákaz nosenia obedárov z domu. 

Príspevok na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka mesačne vopred 

spolu s príspevkom na nákup potravín na účet školskej jedálne.  

Príspevok na režijné náklady na základe rozhodnutia zriaďovateľa v školskej jedálni sa neuhrádza 

za dieťa: 

a) Ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi 

a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. 
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6. V zmysle Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, ktoré nadobudli účinnosť 1. 7. 2022 sa 

dotácia poskytuje:  

• 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; 

• 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 (ďalej len „dieťa v HN“) alebo 

ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“); 

• v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník 

materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen 

domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované 

dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného 

predpisu;34aaa) táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným 

vyhlásením. 

•  deti nad 15 rokov v ZŠ (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej 

dochádzky), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu aj v prípade, ak si rodič na toto dieťa 

uplatnil nárok na daňový bonus.  

Dotácia na stravu sa poskytuje za každý deň, v ktorom sa dieťa v súlade s § 4 ods. 6 zákona 

o dotáciách zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo 

obed alebo iné jedlo. 

 Za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez 

pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ podľa § 23 písm. a) a § 24 zákona č. 245/2008 Z. z. o 

výchove  a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Výšku dotácie určuje Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov. 

 Ak je stravná jednotka na nákup potravín + režijné náklady vyššia ako dotácia, zákonný     

zástupca dieťaťa je povinný uhradiť rozdiel .  

7. Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka (v prípade nároku na dotáciu) je povinný v  neúčasti svojho 

dieťaťa na vyučovaní v ZŠ, alebo neprítomnosti v MŠ, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo 

uhradiť plnú výšku príspevku na nedotovanú stravu, ktorý je uvedený pri jednotlivých 

kategóriách stravníkov vyššie v tabuľke.  
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8. Príspevky na nedotovanú stravu – zálohová platba v ŠJ pri ZŠ s MŠ Kamienka (v prípade nároku 

na dotáciu): 

 Obec Kamienka ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ  Kamienka schvaľuje jednorazový ročný 

príspevok (zálohovú platbu) na nedotovanú stravu vo výške 20 € (na úhradu stravného v prípade, 

že dieťa/žiak sa nezúčastnil výchovno-vzdelávacej činnosti alebo vyučovania, včasného neodhlásenia 

žiaka zo stravy, alebo neodobratia stravy), ktorý sa uhrádza vopred pred nástupom dieťaťa na 

stravovanie (t. j. pred začiatkom školského roka vopred, najneskôr do 20. dňa v mesiaci august), a 

bude zúčtovaný po ukončení školského roka. Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie na 

výchovu k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti 

MPSVaR SR bude jednorazový príspevok (zálohová platba) na nedotovanú stravu suma 20 € vrátený 

zákonnému zástupcovi dieťaťa v plnej výške, alebo znížený o sumu za nedotované obedy. V prípade, 

že sa počas školského roka  príspevok na nedotovanú stravu (zálohová platba) vyčerpá, zákonný 

zástupca dieťaťa/žiaka je povinný opäť uhradiť sumu 20 €. Ak zákonný zástupca dieťaťa/žiaka 

neuhradí jednorazový ročný príspevok (zálohovú platbu) na nedotovanú stravu v stanovenom 

termíne, žiakovi nebude poskytnutá strava. 

Spôsob úhrady príspevku na nedotovanú stravu (zálohovej platby), prevodom na účet školskej 

jedálne číslo:  SK13 0200 0000 0031 7435 8954. 

Ak je suma stravného lístka vyššia ako výška dotácie sa jednorazový ročný príspevok 

(zálohová platba) na nedotovanú stravu vo výške 20 € (na úhradu stravného v prípade, že dieťa sa 

nezúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti, včasného neodhlásenia dieťaťa zo stravy) vyberať 

nebude, nedotovaná strava sa pripočíta k doplatku rozdielu k dotácii za stravné, ktorá  sa uhrádza 

mesačne vopred.  

Spôsob úhrady doplatku rozdielu k dotácii a nedotovanej stravy- prevodom na účet školskej 

jedálne číslo:  SK13 0200 0000 0031 7435 8954. 

9. Poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacích návykov dieťaťa (ďalej len 

„dotácia na stravu“), ak je dieťa alebo žiak odkázané zo zdravotných dôvodov na diétne 

stravovanie (v prípade nároku na dotáciu), a zariadenie školského stravovania nezabezpečuje 

diétnu stravu. 

Poskytovanie diétneho stravovania v zariadeniach školského stravovania pre deti a žiakov 

upravuje § 140 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a príslušné vykonávacie predpisy ako aj metodické postupy v 

tejto oblasti, diétne stravovanie sa poskytuje na základe lekárskeho potvrdenia vystaveného 

lekárom – špecialistom, ako je napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.. Dotáciu na 



8 
 

stravu vyplatí rodičovi dieťaťa alebo žiaka Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Kamienka, a to 

prevodom na účet rodiča v banke.  

  

čl. 6 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Všeobecné záväzné nariadenie, zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje obecné 

zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. 

2. Na tomto  všeobecnom záväznom nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Kamienke dňa 

....................................  uznesením č. ................. 

3. Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli 

obce Kamienka. 

4. Dňom účinnosti VZN č. ___/2022 sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej 

škole, v školskom klube detí, CVČ a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky 

úhrady v školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou, Kamienka 113 

v zriaďovateľskej pôsobností obce Kamienka a stráca účinnosť VZN č. 3/2022. 

 
 
V Kamienke dňa .................................... 
 
           
           
 

Ing. Juraj Jedinák 
         starosta obce 

  

 

 Tento návrh  VZN č. 6/2022, ktorým sa určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej 

škole, v školskom klube detí, CVČ a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 

v školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou, Kamienka 113 v zriaďovateľskej 

pôsobností obce Kamienka bolo vyvesené na úradnej tabuli obce: 25.11.2022 

 

 

Dňa: .....................................     Pečiatka podpis: .................................. 


