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Obecné zastupiteľstvo obce Dlhá nad Oravou na základe ustanovení zákona č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších právnych predpisov , v súlade s ust. § 6 ods.1 a s ust. § 11 ods. 4
písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych
predpisov v y d á v a toto

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2019
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a režijných nákladov v školskej jedálni
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Obec Dlhá nad Oravou je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou Dlhá nad
Oravou 110.
2. Obec Dlhá nad Oravou je zriaďovateľom Školského klubu detí pri Základnej škole
s materskou školou Dlhá nad Oravou 110.
3. Obec Dlhá nad Oravou je zriaďovateľom Školskej jedálne pri Základnej škole s materskou
školou Dlhá nad Oravou 110.
Čl. 2
Účel nariadenia
1. Účelom tohto nariadenia je
a) určiť výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt
dieťaťa v materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského
klubu detí,
b) určiť výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa / žiaka na čiastočnú úhradu nákladov
spojených so stravovaním dieťaťa/žiaka v školskej jedálni a určiť podmienky platenia tohto
príspevku.
Čl. 3
Materská škola
1. Určenie výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov za
pobyt dieťaťa v materskej škole sa riadi ustanoveniami § 28 zákona č. 245/2008 v znení
zákona č. 390/2011 Z.z.
Čl. 4
Školský klub detí
1. Určenie výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s činnosťou školského klubu detí sa riadi ustanoveniami § 114 zákona č. 245/2008
v znení zákona č. 390/2011 Z.z.

Čl.5
Školská jedáleň
1. Určenie výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov
spojených so stravovaním dieťaťa/žiaka v školskej jedálni sa riadi ustanoveniami § 140
zákona č. 245/2008 v znení zákona č. 390/2011 Z. z.
Čl. 6
Výška príspevku a podmienky platenia príspevku
1. Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt
dieťaťa v materskej škole je od 10 € za dieťa mesačne. Konkrétnu výšku príspevku určí
riaditeľ školy vnútorným predpisom.
Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa v prípadoch stanovených zákonom.1
Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa v
prípadoch stanovených zákonom.2
2. Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s činnosťou školského klubu detí je od 4,30 € za dieťa mesačne. Konkrétnu výšku príspevku
určí riaditeľ školy vnútorným predpisom.
Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku v
prípadoch stanovených zákonom.3
3. Výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov
spojených so stravovaním dieťaťa/žiaka v školskej jedálni sa skladá z príspevku na nákup
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky
a príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov na jedno jedlo.
3.1 Výšku príspevku na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov určujú finančné
pásma na nákup potravín na jedno jedlo stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky.
Výška nákladov na nákup potravín vo finančnom pásme 2 je nasledovná:
veková kategória stravníka
MŠ, dieťa 2 – 6 rokov
ZŠ, žiak 6 – 11 rokov
ZŠ, žiak 11 – 15 rokov
Zamestnanci školy
a školských zariadení

desiata / €
0,36

obed/ €
0,85
1,15
1,23
1,33

olovrant/ €
0,24

Náklady na nákup
potravín spolu/ €
1,45
1,15
1,23
1,33

3.2 Výšku príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov určí riaditeľ školy vnútorným
predpisom.
3.3 Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov
spojených so stravovaním dieťaťa/žiaka v školskej jedálni sa znižuje o poskytnutú dotáciu na
stravu vo výške 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho
procesu v materskej škole alebo žiak vyučovania v základnej škole a odobralo obed a iné

jedlo /desiata, olovrant/ podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Nárok na dotáciu na stravu má:
 dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník vzdelávacieho programu odboru vzdelávania
v materskej škole, zúčastní sa výchovno-vzdelávacieho procesu /poldenný alebo celodenný
pobyt/ a odoberie obed,
 dieťa materskej školy, ktoré nedosiahlo školskú spôsobilosť, má rozhodnutie o odklade
začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky a opakovane navštevuje posledný ročník
vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole,
 dieťa vo veku od 2 – 5 rokov a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej
núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
 všetky deti materskej školy, ak počet detí vo veku 2 – 5 rokov, ktorým sa poskytuje
pomoc v hmotnej núdzi, presahuje 50%,
 žiak, ktorý plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole, zúčastní sa vyučovania v
škole a odoberie obed,
 dieťa/žiak, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje
osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nezabezpečuje prípravu diétneho
jedla, zákonný zástupca dieťaťa/žiaka môže požiadať zriaďovateľa školy o vyplatenie
dotácie na stravu.
Plnú výšku príspevku na úhradu nákladov spojených so stravovaním dieťaťa/žiaka v školskej
jedálni uhrádza zákonný zástupca:
a) dieťaťa materskej školy, ktoré navštevuje nižší ako posledný ročník pred plnením povinnej
školskej dochádzky,
b) dieťaťa materskej školy alebo žiaka základnej školy za neodhlásenú stravu v danom
stravovacom dni, kedy nevznikol nárok na dotáciu.
4. Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na stravovanie v zmysle platných ustanovení
Zákonníka práce.
5. Školská jedáleň poskytuje stravovanie iným fyzickým a právnickým osobám a výdajným
školským jedálňam so súhlasom zriaďovateľa a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
so sídlom v Dolnom Kubíne.
Výška príspevku za jedno jedlo pre iné fyzické osoby zahŕňa výšku finančného príspevku
podľa zvoleného finančného pásma 4 a skutočnú výšku režijných nákladov.
6. Zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení, resp. odpustení príspevkov v zmysle bodov 3. a 4.
v prípadoch stanovených zákonom. 5 To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje
dotácia podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Čl. 7
Splatnosť príspevku
1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou materskej školy
a školského klubu detí uhrádza zákonný zástupca dieťaťa mesačne vopred do 10. dňa
v mesiaci hotovosťou určenému zamestnancovi školského zariadenia.

2. Príspevok na úhradu nákladov spojených so stravovaním dieťaťa v školskej jedálni uhrádza
zákonný zástupca a iná fyzická alebo právnická osoba mesačne najneskôr do 10. dňa
v mesiaci prevodom na účet školskej jedálne.
3. Okrem mesačnej platby uhrádza zákonný zástupca jednorazový vklad nasledovne:
3.1 Prvý jednorazový vklad:
- vo výške 20 € za úhradu neodhlásenej stravy. Splatnosť prvého jednorazového vkladu
je do 10. 9. aktuálneho roka.
3.2 Ďalší jednorazový vklad:
- vo výške 20 € po vyčerpaní prvého jednorazového vkladu, ktorý je určený na rovnaký
účel.
Ďalšiu platbu je zákonný zástupca povinný uhradiť do 10 dní po doručení písomnej
výzvy.
Ak zákonný zástupca odmietne zaplatiť príspevok na stravovanie v určenom termíne, bude
jeho dieťa vylúčené zo stravovania v školskej jedálni až do vyrovnania pohľadávky.
Iný spôsob platenia ako aj termín splatnosti môže meniť riaditeľ školy vo vnútornom
predpise.
4. Príspevky podľa bodov 1 – 3 je rozpočtová organizácia povinná uhradiť na účet
zriaďovateľa školy najneskôr do 30 dní.
Čl. 8
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné
nariadenie o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov a režijných nákladov v školskej jedálni č. 4/2015.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo Obce Dlhá nad
Oravou dňa ........................ .
3. Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia.
4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.9.2019.
V Dlhej nad Oravou dňa
Ing. Ján Kamas
starosta obce

__________________________________________________________________
1 § 28 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
2 § 28 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
3 § 114 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
4 § 3 ods. 3 Vyhlášky č. 330/2009 o zariadení školského stravovania
5 § 140 ods. 12 zákona č. 245/2008 v znení zákona č. 390/2011 Z. z.
6 § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky s účinnosťou od
1.1.2019 /Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa/.

