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OBEC   Ď U R Ď O Š Í K 
 

 

v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

v zmysle § 28, § 140, § 141 a § 142a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(ďalej len „školský zákon“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 6 

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 podľa § 4 zákona č. 

544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky 

 
 

v y d á v a     
 
 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce  Ď U R Ď O Š Í K 

č. 3/2019 
  o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov  

v škole, v školskom výchovno-vzdelávacom zariadení a v zariadeniach 

školského stravovania zriadených  

 obcou  Ďurďošík 

 

 

 
§ 1 

 

ÚVODNÉ   USTANOVENIE 

 

      

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje: 

- výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za 

pobyt dieťaťa v materskej škole,  

- výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a na režijné náklady a podmienky 

úhrady vo výdajnej školskej jedálni.  

 

2) Pre účely tohto nariadenia sú: 

- Materská škola, Ďurďošík 69 (ďalej len materská škola – MŠ) 

      - Výdajná školská jedáleň, Ďurďošík 69  (ďalej len výdajná školská jedáleň – VŠJ). 

 

 

§ 2 

 

VÝŠKA  PRÍSPEVKU  V MATERSKEJ  ŠKOLE 
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1) V zmysle § 28 školského zákona zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov 

za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou Ďurďošík mesačne na jedno dieťa  

sumou:  

15 € v čase  od  01. 09. 2019.       

 

2)   Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 

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

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o  tom, že je    

      poberateľom  dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi, 

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

d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe     

      nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov    

      preukázateľným spôsobom, 

      e)  ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase letných školských prázdnin alebo bola   

            prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými  

            závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť  

            určeného  príspevku. 

 

3)  Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole je zákonný zástupca povinný uhradiť   

       Materskej škole, Ďurďošík 69 vopred, a to do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

 

 

 

§ 3 

 

VÝŠKA  PRÍSPEVKU  VO VÝDAJNEJ  ŠKOLSKEJ  JEDÁLNI 

 

1) V zmysle § 140  a § 141  školského zákona zákonný zástupca dieťaťa uhrádza vo výdajnej 

školskej jedálni  finančný príspevok vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových 

kategórií stravníkov v nadväznosti  na odporúčané  výživové dávky  a na režijné náklady.   

 

2) Výška úhrady ceny obeda dospelých stravníkov (zamestnanci škôl a cudzí stravníci),  vo 

výdajnej školskej jedálni sa skladá z príspevku na nákup potravín na jeden obed podľa  

finančného pásma pre dospelých stravníkov a režijných nákladov na výrobu jedál a nápojov. 

 

3)  Výška príspevku  vo výdajnej školskej jedálni na  jedného stravníka podľa  vekových      

      kategórií  je  nasledovná:  

 

     a)   pre dieťa materskej školy ( stravníci  od 2 – 6  rokov)  

           - desiata     0,34  € 

           - obed        0,80  € 

           - olovrant   0,23 € 

 

           spolu na jeden deň:  od 01.09.2019 ................................................................   1,37 €     

 

 

 

    –  ide  o  prvé  finančné pásmo nákladov na nákup potravín. 
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     b)     zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje posledný ročník vzdelávania  

             v materskej škole príspevok vo výške nákladov na nákup potravín vo výdajnej  

             školskej jedálni  neuhrádza. 

             Časť je z poskytnutej dotácie štátu na podporu výchovy k stravovacím návykom  

             dieťaťa  a doplatok z rozpočtu obce Ďurďošík. 

 

 

    c)    dospelí  stravníci od 15 rokov  

 

            V zmysle § 140 a § 141 školského zákona  prispieva dospelá osoba  (zamestnanci  

            školy, školskej jedálne a cudzí stravníci) na úplnú úhradu nákladov na nákup potravín     

            a na režijné náklady. 

      Vo výdajnej školskej jedálni je výška príspevku  dospelej osoby od 15 rokov 

 následovná: 

 

- na nákup potravín na jeden obed podľa prvého finančného pásma  

      pre dospelých  stravníkov  ................................................................     1,26  €   

             -    režijné náklady na výrobu jedál – nezmenené......................................      0,74 €   

                  s p o l u  za  obed :  od  01.09.2019 ....................................................       2,00  €     

 
3) Príspevky za stravu podľa ods. 1), 2)  a 3)  sa uhrádzajú mesačne vopred bezhotovostnou   

platbou alebo poštovou poukážkou do 15-tého  dňa v  mesiaci.  

 

            Paušálny režijný poplatok, ktorý bude použitý na prevádzku školskej kuchyne vo výške  

            2,- €/mesiac. Tento poplatok uhradí zákonný zástupca dieťaťa/žiaka. Režijný poplatok  

            na l. polrok školského roka v sume 10,- € sa bude uhrádzať do 15.9. a na druhy polrok  

            školského roka v sume 10 ,- € do 15.2. 

 
4) Paušálny režijný poplatok, ktorý bude použitý na prevádzku školskej kuchyne vo výške 2,- 

€/mesiac. Tento poplatok uhradí zákonný zástupca dieťaťa/žiaka. Režijný poplatok na l. polrok 

školského roka v sume 10,- € sa bude uhrádzať do 15.9. a na druhy polrok školského roka 

v sume 10 ,- € do 15.2. 

 

5) Podľa zákona č. 544/2010 Z. z. je dotácia na stravu určená primárne na zabezpečenie stravy. 

Odhlásiť alebo prihlásiť sa na stravovanie je možné 24 hodín vopred, max. do 8. 00 hod.  

daného dňa. Za neodobratú a včas neodhlásenú  stravu sa finančná ani vecná 

náhrada(dotácia) neposkytuje.  

 

Zákonný zástupca je povinný odhlásiť dieťa, v čase neprítomnosti dieťaťa v škole, zo stravy. 
V prípade, že stravník nesplní uvedené podmienky pre poskytnutie dotácie na podporu 
výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zákonný zástupca je povinný nahradiť škodu 
spôsobenú porušením povinnosti. 
 

 

 

§ 4 
Záverečné  ustanovenia 
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1)  Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Obce   
      Ďurďošík dňa 24.augusta 2019 uznesením č. 16/2019 s účinnosťou  od 1. septembra 2019. 

 

2)  Prijatím tohto VZN  stráca platnosť VZN  Obce Ďurďošík č. 3/2016 zo dňa 14.12.2015    

     O výške  príspevkov na čiastočnú úhradu  nákladov v školách a školských zariadeniach    

     zriadených  Obcou Ďurďošík. 

 

 

3) Návrh  VZN č. 3/2019  O výške príspevkov  na čiastočnú úhradu nákladov v školách   

    a školských zariadeniach  zriadených obcou  Ďurďošík bol zverejnený jeho vyvesením na    

    úradnej tabuli obce Ďurďošík dňa  01.08.2019. 

    Zvesený  bol bez pripomienok  dňa  15.08.2019. 

     

 

V Ďurďošíku  dňa  01.08.2019 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Iveta Hadašová 

                                                                                   starosta obce Ďurďošík 
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