
Návrh 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. 5/2022  

o určení čiastočných úhrad v základnej škole s materskou školou 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kamenica 

 

Obec Kamenica podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a § 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 vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie 

 

Článok 1 

Príspevok v materskej škole 

(1)  Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na      

čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole mesačne na jedno dieťa: 

sumou 8,00 Eur a na každé ďalšie dieťa v rodine sumou 4,00 Eur. 

(2) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa uhrádza 

vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 

(3) V prípade prerušenia prevádzky materskej školy spôsobeného zriaďovateľom alebo inými 

závažnými dôvodmi (podľa osobitného predpisu napr. vyhlásenie mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu, ...) zákonný zástupca uhrádza pomernú časť stanoveného príspevku. 

 

Článok 2 

Príspevok v školskej jedálni 

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v zariadení školského stravovania deťom MŠ a žiakom ZŠ 

 

(1) Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Kamenica, ktorej 

zriaďovateľom je Obec Kamenica, poskytuje stravovanie deťom materskej školy (ďalej 

len „MŠ“)  a žiakom základnej školy (ďalej len „ZŠ“) za čiastočnú úhradu nákladov, 

ktoré uhrádza zákonný zástupca (ďalej aj ako „ZZ“) vo výške nákladov na nákup 

potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové 

dávky.  

(2) Finančné pásma určujú náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 

kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa MŠ a žiaka ZŠ vo výške 

nákladov na nákup potravín. Sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky. 



(3) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa MŠ alebo žiaka ZŠ vo výške 

nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na 

odporúčané výživové dávky, je určený za každý stravovací deň nasledovne: 

(4)  

Ukazovateľ 

Náklady na nákup 
 potravín na jedno jedlo - 

3. finančné pásmo 

Spolu  

náklady 

na nákup 

potravín  

Platba ZZ 

za jeden deň 

( doplatok 

na nákup 

potravín) 
Desiata Obed Olovrant 

MŠ denná (stravník 

- dieťa MŠ) 
0,40 1,00 0,30 1,70 1,70 

 ZŠ 

 - stravník – žiak 

prvého stupňa ZŠ 

- 1,30 - 1,30 1,30 

  Pozn.: sumy sú uvedené v eur 

 

(5) Príspevok podľa Čl. 2 ods. 3 sa znižuje o sumu dotácie na podporu výchovy k 

stravovacím návykom dieťaťa vo výške 1,30 €. Určenie okruhu oprávnených osôb na 

získanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa stanovuje 

podľa osobitného predpisu1 za každý deň, v ktorom sa dieťa/žiak zúčastnilo výchovno 

– vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo 

stravu.  

 

 

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského 

stravovania a určenie výšky príspevku na režijne náklady dospelým stravníkom 

 

(1) Dospelý stravník v školskej jedálni uhrádza okrem finančného príspevku na stravovanie 

vo výške nákladov na nákup potravín aj režijné náklady. 

(2) Celková cena obeda dospelého stravníka je 4,44 Eur. 

(3) Príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov Základnej školy s materskou 

školou Kamenica je 0,20 Eur / obed. 

(4) Výška úhrady ceny obeda dospelých stravníkov: 

 

 

Dospelý 

stravník 

Príspevok na  

nákup potravín 

Režijn

é 

náklad

y 

Celková cena 

obeda 

Príspev

ok 

zamest

ná-

vateľa 

Príspevok  

sociálneho 

 fondu 

Úhrad

a 

stravní

ka 

 

zamestnanec  2,00 2,44 4,44 2,44 0,20 1,80 

iná fyzická 

osoba 

2,00 2,44 4,44 0 0 4,44 

 

Pozn.: sumy sú uvedené v eur. 

                                                           
1 Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení    

  neskorších právnych predpisov 



 

 

Podmienky úhrady v školskej jedálni  

 

(1) Náklady na nákup potravín  uhrádza zákonný zástupca  

a) dieťaťa materskej školy a základnej školy  za odobratú stravu v danom  stravovacom 

dni 

b) dieťaťa materskej školy alebo žiaka základnej školy za odobratú stravu v danom 

stravovacom dni  - prvý deň neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní 

c) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak  zákonný zástupca neodhlásil dieťa         

alebo žiaka najneskôr do 14.00 hodiny predchádzajúceho pracovného dňa 

z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni. 

(2) Náklady na nákup potravín a režijné náklady uhrádza zamestnanec obce Kamenica a iná 

fyzická osoba za odobratú stravu v danom stravovacom dni. 

(3) Úhradu celkových nákladov v zariadeniach školského stravovania / náklady na nákup 

potravín, režijné náklady/ je nutné zrealizovať najneskôr do 10. dňa daného 

kalendárneho mesiaca, v ktorom sa stravovanie poskytuje. 

(4) Rozdiel medzi dotáciou na stravu a nákladom na nákup potravín školská jedáleň použije 

účelovo na režijné náklady ŠJ pri MŠ. 

(5) Hodnota jedla pre iné fyzické osoby zahŕňa výšku finančného príspevku podľa 

zvoleného finančného pásma2 a určenú výšku režijných nákladov. 

 

 

Článok 3 

Príspevok v školskom klube detí 

(1). Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí (ďalej len „ŠKD“) prispieva 

zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 5,00 Eur na 1 žiaka. 

(2). Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD sa uhrádza vopred do 

10. dňa v kalendárnom mesiaci. 

(3). V prípade prerušenia prevádzky ŠKD spôsobeného zriaďovateľom alebo inými závažnými 

dôvodmi (podľa osobitného predpisu napr. vyhlásenie mimoriadnej situácie, núdzového 

stavu...)zákonný zástupca na činnosť ŠKD neprispieva. 

 

                                                           
2 § 3 ods. 3 Vyhlášky č. 330/2009 o zariadení školského stravovania v znení neskorších predpisov 

 

 

 

 

 



 

Článok 4 

Záverečné a zrušovacie ustanovenia 

(1) Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia strácajú účinnosť a platnosť tieto nariadenia: 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej 

škole Kamenica, schválené OZ dňa 25. 8. 2008. 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015 o výške príspevku žiaka za pobyt v Školskom 

klube detí pri Základnej škole s materskou školou Kamenica 645, schválené OZ dňa 15. 12. 

2015 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kamenica č. 1/2022 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady 

v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kamenica, schválené  OZ dňa 19. 7. 

2022 

(2) Toto nariadenie bolo schválené na rokovaní Obecného zastupiteľstva obce Kamenica 

dňa.................. uznesením č. ............/2023. 

 

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho vyhlásenia na úradnej tabuli obce 

Kamenica. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia nasledujúci deň po rokovaní 

Obecného zastupiteľstva obce Kamenica o návrhu nariadenia. 

 

 

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

          Ing. Peter Vandžura 

               starosta obce 

 

 

 

 

Vyvesené dňa.................. 

Zvesené dňa........................ 

 

 

 

 



 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa 29. 11. 2022 
Návrh VZN zvesený z úradnej tabule a webovej stránky obce dňa................ 
Dátum začiatku na pripomienkové konanie: 29. 11. 2022 
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 9. 12. 2022 
 
Pripomienky zasielať: 

- písomne na adresu: Obec Kamenica, Kamenica 401, 082 71 Lipany 
- elektronicky na adresu: kamenica@kamenica.sk 

 

 

 

 

 

 


