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 Obecné zastupiteľstvo obce Okoličná na Ostrove   na základe ust. §  6 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a § 28 ods. 5, § 114 

ods.10 a § 141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov   v y d á v a    toto  

    

 

VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE 
 

č. 1/2019 
  

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej 

škole s materskou školou Jánosa Hetényiho s vyučovacím jazykom 

maďarským – Hetényi János Alapiskola és Óvoda v Okoličnej  na Ostrove 

– Ekel,  v školskom klube a v zariadení školského stravovania 
 
  

 
§ 1 

Úvodné ustanovenia 
 
Obsahom tohto VZN je určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v ZŠ s MŠ, výšky 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, výšky príspevkov na 
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce Okoličná na Ostrove, ako to predpokladá zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov. 

 
§ 2 

Výška príspevku v materskej škole, termín a spôsob úhrady 
 

1. Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt 
dieťaťa v materskej škole je v zmysle § 28 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z. z. stanovená 
nasledovne:  
- za 1 dieťa v materskej škole sa uhrádza 10,00 € 

2. Príspevok v materskej škole sa v súlade s § 28 ods. 6 Zákona č. 245/2008 Z. z. neuhrádza za 
dieťa:  
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,  
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi ZŠ s MŠ doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,  
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.  

3. Za dieťa v adaptačnom procese sa príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na pobyt dieťaťa v 
materskej škole znižuje o 50 % z mesačnej úhrady.   



4. Za každý týždeň pobytu dieťaťa (v adaptačnom procese) v materskej škole je príspevok vo 
výške 1,25 € (v prípade, že dieťa absolvuje menej ako týždeň pobytu v materskej škole, platí 
za celý týždeň 1,25 €).  

5. Za dieťa, ktorého rodič vydokladuje chorobu svojho dieťaťa potvrdením od lekára v trvaní 
najmenej 2 po sebe nasledujúce týždne sa príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na pobyt 
dieťaťa v materskej škole znižuje o 50 % z mesačnej úhrady.  

6. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:  
a) ktoré má prerušenú školskú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 
preukázateľných 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.  

7. Za určenie výšky mesačného príspevku za každé dieťa po zohľadnení Čl. 2 ods. 1, 2 a 3 tohto 
VZN zodpovedá riaditeľ ZŠ s MŠ.  

8. Za preukázateľný výber určených mesačných príspevkov a ich odovzdanie do pokladne ZŠ s 
MŠ zodpovedá riaditeľ ZŠ s MŠ.  

9. Spôsob úhrady príspevku:  
a) mesačné príspevky zákonný zástupca dieťaťa uhradí najneskôr do 10. dňa príslušného 

kalendárneho mesiaca, a to:  
- bezhotovostným prevodom na účet ZŠ s MŠ alebo  
- poštovou poukážkou  
b) príspevok v plnej výške odvedie ZŠ s MŠ zriaďovateľovi najneskôr do 15. dňa 

príslušného kalendárneho mesiaca.  
c) príspevok môže byť použitý na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, 

spoločenského využitia, na športové a výchovno-vzdelávacie aktivity detí, organizovanie 
spoločensko-výchovných podujatí za účasti rodičov detí. 4 Prostriedky možno použiť aj 
na skvalitnenie materiálno-technického vybavenia herní detí modernými pomôckami a 
hračkami.  

 
§ 3 

Výška príspevku, termín a spôsob úhrady v školskom klube detí 
 

1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí je 
v zmysle § 114 ods. 6 Zákona č. 245/2008 Z. z. stanovená nasledovne:  
- za 1 dieťa v školskom klube detí sa uhrádza 10,00 €  

2. Zriaďovateľ rozhoduje o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
spojených s činnosťou školského klubu, 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.  

3. Za určenie výšky mesačného príspevku za každé dieťa pri zohľadnení § 3 ods. 1 a 2 tohto 
VZN zodpovedá riaditeľ ZŠ s MŠ.  

4. Za preukázateľný výber určených mesačných príspevkov a ich odovzdanie do pokladne ZŠ s 
MŠ zodpovedá riaditeľ ZŠ s MŠ.  

5. Určené mesačné príspevky zákonný zástupca dieťaťa uhradí najneskôr do 10. dňa príslušného 
kalendárneho mesiaca. 



§ 4 
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo zariadeniach školského stravovania 

 
1. Výdajná školská jedáleň sa zriaďuje na výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov 

v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení.  
2. Výdajné školské jedálne sú:  

- výdajná školská jedáleň – ZŠ, Nitrianska 378, 
- výdajná školská jedáleň – MŠ, Nitrianska 384 

3. Výdajné školské jedálne poskytujú svoje služby pre deti, žiakov a zamestnancov školy 
a školských zariadení. 

4. Stravníkom vo výdajnej školskej jedálni sú deti, žiaci a zamestnanci školy a školských 
zariadení. 

5. Výdajné školské jedálne poskytujú stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza 
zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 
stravníkov, v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa prílohy č. 1 tohto VZN. 

6. Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov sumou 5,00 Eur mesačne na 
jedného stravníka. 

7. Príspevok na nákup potravín v plnej sume uhrádza zákonný zástupca dieťaťa v MŠ a žiaka v 
ZŠ, ak sa stravník nezúčastnil výchovno-vzdelávacieho procesu a nebol odhlásený zo stravy. 
V tomto prípade nemá nárok na dotáciu.  

8. Náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov zodpovedajú 
2. finančnému pásmu platnému od 01.09.2019. Výška príspevku na nákup potravín je uvedená 
v prílohe č. 1 tohto VZN.  

9. V zmysle § 4 Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky dotáciu na podporu výchovy k stravovacím 
návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole a v 
základnej škole na každé dieťa, ktoré navštevuje:  
a) posledný ročník materskej školy,  
b) materskú školu, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, a žije v 

domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo 
výške životného minima, 6  

c) materskú školu, ak v materskej škole, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník 
materskej školy, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v 
hmotnej núdzi  

d) základnú školu, ak:  
 žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je 

najviac vo výške životného minima,  
 v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v 

hmotnej núdzi. 
10. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 € za 

každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole 
alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, 
že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa § 141 Zákona č. 245/2008 dieťaťu, u ktorého 
podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, 
poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zriaďovateľ vyplatí 



rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím 
súdu.  

11. Podmienky úhrady príspevku a režijných nákladov:  
a) príspevok vo výške nákladov na nákup potravín a režijné náklady uhrádza zákonný 

zástupca dieťaťa alebo žiaka mesačne vopred, a to:  
 bezhotovostným prevodom na účet ZŠ s MŠ alebo  
 poštovou poukážkou  

b) termín na úhradu stravného je najneskôr 5. deň v mesiaci, na ktorý sa strava poskytuje.  
c) zákonný zástupca žiaka s nárokom na dotáciu uhradí na začiatku školského roka 

(najneskôr do 5. 9. príslušného roku) jednorazový vratný príspevok na stravovanie v 
sume 20,- € na účet školskej jedálne. Z tejto sumy bude odrátavaná hodnota obedov, ktoré 
nebudú včas odhlásené. Nevyčerpaný príspevok bude vrátený zákonnému zástupcovi po 
skončení školského roku. Podmienky vrátenia príspevku sú stanovené v Zápisnom lístku 
stravníka, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tohto VZN.  

d) odhlásiť alebo prihlásiť na stavu je možné 1 deň vopred, najneskôr do 14:00 hod. 
predchádzajúceho dňa. V prípade choroby najneskôr do 7:30 hod. ráno.  

e) za neodhlásenú a neodobratú stravu sa neposkytuje žiadna náhrada.  
f) za odhlásenú stravu bude žiakovi znížená suma na zaplatenie o 2 mesiace.  
g) za odhlasovanie a prihlasovanie stravy v plnej miere zodpovedá zákonný zástupca 

dieťaťa. 
12. Zariadenie školského stravovania poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu 

nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa 
vekových kategórií stravníkov v súlade s Finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na 
jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov, určenými Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu SR s účinnosťou od 01. 09. 2019. 

13.  Finančné pásmo je zhodné pre všetky vekové kategórie stravníkov v príslušnom zariadení 
školského stravovania. 

14. Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku 
finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových 
kategórií stravníkov a na úhradu režijných nákladov, ak tak určí zriaďovateľ. 

15. Vydávať obedy do obedárov žiakom je z hygienických dôvodov zakázané. 
16. Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove môže na základe žiadosti riaditeľa ZŠ s MŠ 

svojím uznesením schváliť výšku príspevku od Obce Okoličná na Ostrove na jeden obed a 
jedného detského stravníka z materskej školy, ktorý má trvalý pobyt na území obce Okoličná 
na Ostrove a stravuje sa vo výdajnej školskej jedálni MŠ alebo ZŠ.  

 
§  5 

Kontrolná činnosť 
 

1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva Hlavný kontrolór obce. 
  

§ 6 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo  Obecné zastupiteľstvo obce Okoličná na Ostrove dňa  

13. 9. 2019 . 



2. Týmto VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej škole s 
materskou školou Jánosa Hetényiho s vyučovacím jazykom maďarským – Hetényi János 
Alapiskola és Óvoda v Okoličnej na Ostrove – Ekel, v školskom klube a v zariadení školského 
stravovania sa ruší VZN č. 8/2012 

3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom:  1. 10. 2019 . 
 
 
 
  
V Okoličnej na Ostrove  dňa  13. 9. 2019  
  
 
 
 
 
 
 
 

.......................................... 
                                                                                                                    Ing. Iveta Feketeová, v.r. 
                                                                                                                       starosta obce 



Príloha č. 1 k VZN č. 1/2019 
 

Kategória stravníkov/výška príspevku 
na celodennú stravu 

Stravné 2. 
finančné 

pásmo MŠ 
SR v € 

Výška 
dotácie na 
jedlo v € 

Príspevok na 
nákup 

potravín 

MŠ (od 2-5 rokov) 1,45 bez dotácie 1,45 

MŠ (od 2-5 rokov) ak sú deti v hmotnej 
núdzi, alebo ich rodičia majú nízky príjem 

nedosahujúci výšku životného minima. 
1,45 1,20 0,25 

MŠ predškoláci –deti rok pred plnením 
povinnej školskej dochádzky 

1,45 1,20 0,25 

ZŠ I. stupeň (od 6-11 rokov) 1,15 1,20 0,00 

ZŠ I. stupeň (od 6-11 rokov) ak sú žiaci 
v hmotnej núdzi, alebo ich rodičia majú 

nízky príjem nedosahujúci výšku 
životného minima. 

1,15 1,20 0,00 

ZŠ II. stupeň (od 11-15 rokov) 1,23 1,20 0,03 

ZŠ II. stupeň (od 11-15 rokov) ak sú žiaci 
v hmotnej núdzi, alebo ich rodičia majú 

nízky príjem nedosahujúci výšku 
životného minima. 

1,23 1,20 0,03 

Stravníci od (15-18 rokov), dospelí 
stravníci, vlastní zamestnanci 

a zamestnanci v zariadeniach v 
zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

1,33 bez dotácie 1,33 

   

Cena stravy zamestnanca ZŠ s MŠ Jánosa Hetényiho s vyučovacím jazykom maďarským – Hetényi 
János Alapiskola és Óvoda v Okoličnej na Ostrove – Ekel je vo výške 3,89 Eur. 



Príloha č. 2 k VZN č. 1/2019 
 

ZÁPISNÝ LÍSTOK STRAVNÍKA 
 

Záväzne prihlasujem svoje dieťa/žiaka na stravovanie v zariadení školského stravovania 
(ďalej len ŠJ): Výdajná školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Jánosa 
Hetényiho s vyučovacím jazykom maďarským – Hetényi János Alapiskola és Óvoda 
v Okoličnej na Ostrove – Ekel   

od dňa: ................................. na školský rok .............................................. 

Meno a priezvisko stravníka/žiaka:............................................................................................ 

Trieda:......................................................................................................................................... 

Bydlisko...................................................................................................................................... 

Meno a priezvisko matky (zákonného zástupcu):...................................................................... 

Číslo telefónu:............................................................................................................................. 

Meno a priezvisko otca (zákonného zástupcu):.......................................................................... 

Číslo telefónu:.............................................................................................................................  

 
Spôsob úhrady príspevku na stravovanie:  
 
Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza najneskôr do 5. dňa v 
mesiaci na ktorý sa strava poskytuje, formou:  

* internetbanking   * poštová poukážka 
 

Číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý bude vrátený preplatok príspevku na stravovanie 
zákonnému zástupcovi dieťaťa po ukončení školského roka :  
 
SK..............................................................................................................................................  
ZMENU TREBA VČAS NAHLÁSIŤ!  
 
Príspevky na stravovanie v ZŠS:  
Jednorazový vratný príspevok na stravovanie vo výške 20.- € sa uhrádza na začiatku 
školského roka, najneskôr do 5. dňa v mesiaci september a bude zúčtovaný po ukončení 
školského roka. Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie bude zvyšok jednorazového 
príspevku na stravovanie vrátený zákonnému zástupcovi dieťaťa.  
Stravník - žiak v ZŠ I. stupeň - obed:  
Klasický stravník s dotáciou:   0,00-€   (bez dotácie 1,15€)  
Stravník - žiak v ZŠ II. stupeň - obed:  
Klasický stravník s dotáciou   0,03-€    (bez dotácie 1,23€)  
Stravník - dieťa MŠ:  
Desiata     0,36€  
Obed      0,85€  
Olovrant     0,24€  
Spolu      1,45€  
Klasický stravník s dotáciou   0,25€    (bez dotácie 1,45€)  
Režijné náklady 5.-€ na mesiac  



Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa je potrebné najneskôr do 14.00 hod. 

predchádzajúceho pracovného dňa. V prípade choroby najneskôr do 7.30 hod. ráno.  

 

V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do čistého obedára v čase 

od 11.30 - 12.00 hod, ale v takomto prípade stravník uhrádza plnú výšku príspevku na 

stravovanie za jedlo, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov vyššie v 

zátvorke. Ďalšie dni neprítomnosti žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole je 

potrebné žiaka zo stravovania odhlásiť.  

Za neodobratú alebo neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.  

Za odhlásenú stravu pri nedotovanej strave bude odrátaná suma na zaplatenie o 2 mesiace.  

 

Možnosti odhlasovania zo stravovania:  

- SMS správa na tel. č.:  0908 791 720 

- emailom na adrese:   sjokolicna@gmail.com 

- osobne v ŠJ pri ZŠ:  Koczkásová Lívia 

 

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

dotáciu iba v prípade, ak sa zúčastní vyučovania. Na základe uvedeného zákonný zástupca 

dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, 

dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie za 

jedlo, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov vyššie v zátvorke.  

 

Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa  

Svojím podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi informačného systému ŠJ so 

spracovaním osobných údajov dieťaťa, ktorého som zákonným zástupcom.  

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky vyššie uvedené podmienky 

organizácie režimu a podmienky stravovania.  

 
 
 
V................................ dňa...............  
 
 
 

podpis zákonného zástupcu dieťaťa 


