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Všeobecne záväzné nariadenie 

č. .... / 2022 
 

OBCE PODOLIE 

o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti 

škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Podolie 

 
 

Obecné zastupiteľstvo  obce  Podolie  na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 28 ods. 5, § 114 ods. 6 a 7, § 140 ods. 10 

a 12 a § 141 ods. 6 a 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení 

neskorších predpisov, vydáva pre obec Podolie toto všeobecné záväzné nariadenie. 

 

§ 1 

Predmet úpravy 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku  príspevku zákonných zástupcov na čiastočnú 

úhradu nákladov na dieťa materskej školy, dieťa v školskom klube detí a dieťa v zariadení 

školského stravovania a bližšie upravuje práva a povinnosti rodičov alebo inej fyzickej osoby 

než rodiča, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. 

 

§ 2 

Pôsobnosť 

 
Toto nariadenie je záväzné pre všetkých zákonných zástupcov,  ktorých dieťa navštevuje  

Materskú školu pri ZŠ s MŠ Podolie 804,  Základnú školu s materskou školou Podolie 804, 

Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Podolie 804,  Školskú jedáleň pri ZŠ s MŠ Podolie 804,  ktorých 

zriaďovateľom je obec Podolie.  Zároveň sa vzťahuje na dospelých stravníkov stravujúcich sa 

v Školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Podolie 804.  

 

§ 3 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole 

 
1. Na čiastočnú úhradu nákladov  za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný 

zástupca  dieťaťa mesačne sumou  15 €  na jedno dieťa. 

2. Príspevok sa neuhrádza za dieťa:  

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

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ, ZŠ s MŠ doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa 

zákona č. 599/2003 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých 

neskorších predpisov,  

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

 

 



 

3. Príspevok na základe tohto nariadenia sa 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 nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka 

MŠ zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch 

uhrádza zákonný zástupca dieťaťa pomernú časť určeného príspevku. 

 

§ 4 

Výška príspevkov  na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 
 

1. Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň pri materskej škole (ďalej len jedálne) 

poskytujú stravovanie pre deti, žiakov, zamestnancov školy. 

2. Školská jedáleň poskytuje stravovanie – obed aj iným fyzickým osobám a právnickým 

osobám, ako sú uvedené v bode 1 tohto článku, a to so súhlasom zriaďovateľa a 

príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva za úhradu nákladov na nákup 

potravín a režijných nákladov.  

3. Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza 

zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 

stravníkov. Zákonný zástupca čiastočne prispieva na úhradu režijných nákladov na 

prevádzku školského stravovania.  

4. 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.  

 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 

 
5. Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na 

zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu,  

a) 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 (§ 4 ods. 3b zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v znení 

neskorších predpisov v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

v znení neskorších predpisov), 

b) 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 dovŕšilo šesť rokov veku 

a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti (§ 4 ods. 3a zákona č. 

544/2010 Z. z. o dotáciách), 

c) 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; táto skutočnosť sa 

žiadateľovi preukazuje čestným vyhlásením. 

6. V zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR (§ 4 ods. 6) sa 

poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 1,30 EUR 

určenej zákonom za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej 

činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu, pričom 

za vyučovanie v základnej škole sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa 

uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole. 

7. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré je v hmotnej núdzi alebo ktoré žije v domácnosti, kde 

príjem domácnosti neprekračuje životné minimum, musí predložiť obci Podolie doklad 

o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo nedosahuje životné minimum. 

Obec zaradí dieťa do zoznamu detí, na ktoré žiada dotáciu na stravu a ktorý posiela na 

ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom. 

8. Zákonný zástupca dieťaťa preukazuje neuplatnenie si nároku na daňový bonus čestným 

vyhlásením, že ani jeden člen domácnosti si daňový bonus neuplatnil, ktoré doručí obci 

Podolie. Obec zaradí dieťa do zoznamu detí, na ktoré žiada dotáciu na stravu a ktorý 

posiela na ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom. 

9. Ak sa dieťa musí diétne stravovať a má nárok na štátnu dotáciu, túto dotáciu vyplatí 

zriaďovateľ na základe žiadosti zákonnému zástupcovi dieťaťa. Zákonný zástupca je 

povinný predložiť zriaďovateľovi lekárske potvrdenie od lekára – špecialistu 

(gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.). 

10. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa materskej školy alebo žiaka základnej 

školy sa vypočíta tak, že od súčtu nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 

stravníkov určených finančným pásmom a príspevku na réžiu sa odráta štátom určená 

dotácia.  Tab. Vyčiarknutá 

 

Príspevok na réžiu 

 
11. Príspevok na réžiu za dieťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 

v školských  jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určený jednotne vo výške  

2 eurá za každý mesiac.  

12. Príspevok na réžiu sa uhrádza ako mesačný paušál bez ohľadu na to, koľko dní v mesiaci 

sa dieťa odstravuje a bez nároku na vrátenie pomernej čiastky z réžie. Príspevok na réžiu 

sa uhrádza za všetky deti materskej školy (aj predškolákov) a žiakov základnej školy 

odoberajúcich obed. Príspevok na réžiu sa neuhrádza za mesiac, počas ktorého dieťa 

neodobralo stravu. Príspevok je možné zaplatiť vopred aj na dlhšie časové obdobie. 

13. Cena jedla pre iných stravníkov zahŕňa náklady na nákup potravín a skutočnú výšku 

režijných nákladov.  

 

Odhlasovanie zo stravy  

 
14. Podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR dieťa, ktoré má 

nárok na dotáciu na stravu,  má na ňu nárok iba v prípade, ak sa zúčastní 



 

výchovnovzdelávacieho procesu v materskej alebo základnej škole a odobralo stravu. Na 

základe uvedeného zákonný zástupca je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na 

vyučovaní dieťa zo stravy včas odhlásiť alebo uhradiť plnú výšku nákladov na nákup 

potravín. 

15. Odhlásiť sa zo stravovania je potrebné u vedúcej jedálne alebo v materskej škole 

najneskôr do 14.00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa. Z dôvodu dodržiavania 

všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej 

výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň.  

16. V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do jednorazového 

obalu v čase od 11.30 do 13.30 hod., pričom v takomto prípade stravník uhrádza plnú 

výšku príspevku na stravovanie za jedlo vrátane ceny jednorazového obalu (podľa 

aktuálneho cenníka). 

17. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole je 

potrebné dieťa/žiaka zo stravovania odhlásiť. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú 

stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.  

 

Mesačné platby 

 
18. Podmienkou stravovania v školskej jedálni je vyplnenie „Prihlášky na stravovanie“.  

19. V prípade detí, ktoré odoberajú dotovanú stravu, je podmienkou stravovania v školskej 

jedálni  zaplatenie vratnej finančnej zábezpeky vo výške 20 eur do 15. septembra nového 

školského roka. Z tejto sumy budú odrátané: 

a) režijné náklady 2 € mesačne 

b) plná výška na nákup potravín podľa tabuľky č. 1, ak nebola strava včas 

odhlásená. 

 

20. V prípade nedostatočnej výšky zábezpeky nemusí byť stravníkovi poskytnutý obed. 

Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka bude zároveň vyzvaný na jej doplnenie. Nevyčerpaná 

finančná zábezpeka bude vrátená zákonnému zástupcovi najneskôr do 10. augusta po 

skončení školského roka.  

21. Aké budú mesačné platby zákonných zástupcov za platbu, ukazuje tabuľka č. 2: 

Tabuľka 2 škrtnutá 
 

22. Zákonný zástupca dieťaťa v MŠ alebo žiaka ZŠ stravujúceho sa v jedálni uhradí mesačné 

sumy podľa tabuľky 2 vždy do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca poštovou 

poukážkou alebo prevodným príkazom na účet ŠJ.  

23. Preplatky stravného budú vrátené zákonnému zástupcovi najneskôr do 10. augusta po 

skončení školského roka alebo sa presunú do nasledujúceho roka. 

24. Mesačnú platbu za nákup potravín je možné zaplatiť vopred aj na dlhšie časové obdobie. 

 

§5 



 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube detí 

 
1. Na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v školskom klube detí prispieva zákonný 

zástupca  dieťaťa mesačne sumou  10 €  na jedno dieťa. 

2. Ak zákonný zástupca žiaka písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom 

dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, znižuje sa mu príspevok na 

čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v školskom klube detí na sumu 5 € mesačne na 

jedno dieťa. 

 

§ 6 

Spoločné ustanovenia 

 
1. Obec ako zriaďovateľ školy a školských zariadení môže rozhodnúť o znížení alebo 

odpustení  príspevku podľa § 3, § 4 a § 5 tohto nariadenia, ak 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 zákona č. 599/2003 o pomoci v hmotnej 

núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

2. Žiadosti spolu s dokladmi predkladá zákonný zástupca prostredníctvom školy / školského      

      zariadenia zriaďovateľovi. 

§ 7 

Splatnosť príspevku 

 

1. Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ a ŠKD sa uhrádza mesačne vopred, do 10. 

dňa príslušného kalendárneho mesiaca v hotovosti do pokladne Základnej školy 

s materskou školou Podolie. Príspevok je možné zaplatiť vopred aj na dlhšie časové 

obdobie. 

2. Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov v ŠJ sa uhrádza mesačne poštovou poukážkou 

alebo prevodným príkazom na účet školskej jedálne. 

 

§ 8 

Zrušovacie ustanovenia 

 
Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia stráca účinnosť a platnosť všeobecne záväzné 

nariadenie obce Podolie č. 2/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov na činnosti škôl a školských zariadení v obci Podolie aj so všetkými jeho 

dodatkami, ktoré bolo schválené uznesením č. 41/2019 zo dňa 14.3.2019. 

 

§ 9 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na rokovaní Obecného zastupiteľstva 

obce  Podolie dňa .................. uznesením č. ..................... 



 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenia nadobúda účinnosť dňa .....................  

 

 

 

 

V Podolí dňa ..............................       

    

 ................................................................ 

 PaedDr. Rastislav Bobocký 

 starosta obce 

 


