
NÁVRH 
 

Novela  
Všeobecne záväzné nariadenie 

o určení čiastočných úhrad v škole a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ďačov  

 
 
 
Obec Ďačov podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, § 6 ods. 12 písm. c) 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, § 28 
ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6, § 140 ods. 10 a § 141 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov vydáva túto novelu všeobecne záväzného nariadenia: 
 

Článok 1 
 

 Príspevok v materskej škole  sa mení a po zmene znie nasledovne: 
 

1.  Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú 
úhradu nákladov materskej školy mesačne na jedno dieťa: 

 -  sumou 5,00 €  v celodennej prevádzke 
  
2.  Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa uhrádza vopred do 

10. dňa v kalendárnom mesiaci. 
 

 Článok 2 
 

Príspevok v školskej jedálni  sa mení a po zmene znie nasledovne: 
 
1.  Školská  jedáleň ,  ktorej   zriaďovateľom  je  obec Ďačov,  poskytuje stravovanie podľa 

odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské 
stravovanie podľa vekových kategórií stravníkov pre: 

 a) deti materskej školy, 
 b) žiakov základnej školy, 
 c) zamestnancov školy a školských zariadení a iné fyzické osoby so súhlasom zriaďovateľa. 
2. Obecné zastupiteľstvo obce   Ďačov pre  školu a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce Ďačov   a pre všetky vekové kategórie stravníkov určuje výšku príspevku  na nákup potravín 
na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 1. finančným pásmom stanoveným 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR1.  

3. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa/žiaka (ďalej len „dotácia“) sa 
poskytuje v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa/žiak zúčastnil/o výchovno-vzdelávacieho 
procesu (minimálne 1 vyučovaciu hodinu) a odobral/o obed. Dotácia sa poskytuje: 
a) dieťaťu posledného ročníka materskej školy, 
b) dieťaťu materskej školy žijúcom v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi 

alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, 
c) žiakovi základnej školy. 

4. Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza plnú výšku stravy (bez priznania dotácie 1,20 € 
a v súlade so stanoveným finančným pásmom) za: 
a) odobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa/žiak nezúčastnil/o výchovno-

vzdelávacieho procesu a zákonný zástupca neodhlásil dieťa/žiaka najneskôr do 14.00 h 
predchádzajúceho pracovného dňa, 

b) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa/žiak nezúčastnil/o výchovno-
vzdelávacieho procesu a zákonný zástupca neodhlásil dieťa/žiaka najneskôr do 14.00 h 
predchádzajúceho pracovného dňa. 

5. Ak dieťa/žiak, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára – špecialistu, zdravotný stav 

                                                                 

1   § 140 ods. 13 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 



vyžaduje osobitné stravovanie, neodobral/o stravu z dôvodu, že obec Ďačov ako zriaďovateľ školy 
a školských zariadení nezabezpečil diétne jedlo, zriaďovateľ vyplatí dotáciu rodičovi dieťaťa/žiaka 
alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu2 v súlade                                
so Smernicou pre poskytovanie dotácie zákonnému zástupcovi dieťaťa/žiaka na zabezpečenie 
stravy pri osobitnom (diétnom) stravovaní. 

6. Ak je výška dotácie nižšia ako stanovené finančné pásmo, rozdiel uhrádza zákonný zástupca 
dieťaťa/žiaka. 

7. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov sa uhrádza najneskôr do 25. dňa predchádzajúceho 
kalendárneho mesiaca. 

 
 

Článok 3 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Všeobecne   záväzné   nariadenie   o   určení   čiastočných   úhrad   v   škole a školských  

zariadeniach   v   zriaďovateľskej   pôsobnosti   obce Ďačov   bolo   prerokované  a schválené na 
IV. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Ďačove dňa ..................... . 

2. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného  nariadenia o určení čiastočných úhrad v škole                      
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ď ačov zostávajú v pôvodnom 
znení. 

3.  V dôsledku  prechodu  do  1. finančného  pásma  platného od 01. 09. 2019 sa  mení  Cenník                      
v školskej  jedálni prerokovaný na  IV. zasadnutí Obecného  zastupiteľstva  v Ďačove dňa 
.................... . Nový cenník bude platný od 01. 09. 2019. 

4. Novela Všeobecne záväzného nariadenia o určení čiastočných úhrad v škole a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ďačov  nadobúda účinnosť dňa 01. 09. 2019. 

 

 
 

V Ďačove 31. 05. 2019 
 

 
   Anton Cuprák, v.r.    

starosta obce  
 
 
 
 
 
 
Deň vyvesenia návrhu VZN: 31. 05. 2019 
Deň zvesenia návrhu VZN: .................... 

 

                                                                 

2  § 4 ods.  6 zákona č. 544/2010 Z.  z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny  SR v znení neskorších predpisov 



 

Dôvodová správa 
 
 

Zmenou  všeobecne  záväzného  nariadenia  sa  reaguje  na novelu  zákona  č.  544/2010  Z.  z.                     
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Dotácia na podporu 
k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa  
zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu (minimálne 1 vyučovaciu hodinu) a odobralo obed. Od 
januára 2019 sa dotácia poskytuje dieťaťu posledného ročníka materskej školy a dieťaťu materskej 
školy a žiakovi základnej školy žijúcom v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi 
alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima. Od 01.09.2019 patrí dotácia každému 
žiakovi základnej školy. 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR stanovilo nové finančné pásma platné od 
01.09.2019 reflektujúce zvýšenie cien potravín. Všeobecne  záväzné  nariadenie reaguje na vyššie 
uvedenú zmenu so zaradením zariadení do 1. finančného pásma.   

 

Porovnanie výšky príspevku na nákup potravín 

Tab. 1 

Zariadenie 

Finančné 

pásmo Výška príspevku 
Úhrada 

celkom 

Doplatok po 
poskytnutí 

dotácie 

Desiata Obed Olovrant   

Materská škola 

(stravníci od 2 – 5 rokov) 

     - 

od 1.9. 0,34 € 0,80 € 0,23 € 1,37 € 0,17 € 

Základná škola 
(stravníci od 6 – 11 rokov) 

     - 

od 1.9. - 1,08 € - 1,08 € - 

Základná škola 

(stravníci od 11 – 15 rokov) 

     - 

od 1.9. - 1,16 € - 1,16 € - 

Zamestnanci škôl/školských 

zariadení a iné fyzické osoby  
(dospelí stravníci) 

     - 

od 1.9. - 1,26 € - 1,26 € - 

 
 
 

V Ďačove  31. 05. 2019                                                                Anton Cuprák v.r. 
                               starosta obce 


