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VZN nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2023 

  

 Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom  NR SR 

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorým sa dopĺňa zákon č.596/2003 

Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vydáva  pre 

územie Obce Nitrianska Blatnica  toto   



    

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É      N A R I A D E N I E č. 3/2022  o 

výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl  a 

školských zariadení na území Obce  Nitrianska Blatnica   

   

   

Čl. 1 Predmet úpravy   

   

Týmto VZN sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

na činnosť školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej 

jedálni.   
    

Čl. 2 Výška príspevku v materskej škole    

   

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov 

materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 15,- €.   

   

(1) Príspevok sa neuhrádza za dieťa:    

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

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi Základnej školy           s 

materskou školou doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi          a 

príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci           

v hmotnej núdzi a o zmene  a doplnení niektorých zákonov,   

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

   

(2) Príspevok na základe tohto nariadenia sa neuhrádza za dieťa:    

a) ktoré nedochádza do materskej školy v čase letných prázdnin 

.   

(3) V čase prevádzky MŠ, počas letných prázdnin (prvé 2 týždne) je povinný zákonný 

zástupca uhradiť sumu 10,00 EUR za jedno dieťa. 

(4) Termín a spôsob úhrady príspevku: mesačne do 25. dňa v kalendárnom mesiaci     
bezhotovostne na účet, alebo v hotovosti do pokladne Základnej školy s materskou 

školou (okrem letných prázdnin). 

    

           

  

   Čl. 3 Výška príspevku, termín a spôsob úhrady v školskom klube detí   

   

(1) Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu na 

jedného žiaka sa určuje vo výške:  7,- €.   

(2) Termín a spôsob úhrady príspevku: mesačne do 25. dňa príslušného kalendárneho 

mesiaca bezhotovostne na účet, alebo v hotovosti do pokladne Základnej školy s 

materskou školou.   

    



Čl. 4   

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  

a podmienky úhrady v školskej jedálni   

   

(1) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov,                

ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových                

kategórií stravníkov  v III. finančnom pásme nasledovne od 01.01.2023:    
   

  MŠ:   Desiata        0,50 €   

     Obed         1,20 €   

     Olovrant        0,40 €      spolu     2,10 €   

    

  ZŠ:      Obed   1 – 4 ročník      1,70 €   

                        Obed   5 – 9 ročník      1,90  

  

                        Cudzí stravníci             3,40 €         (2,40 € + 1,00 € réžia)  

  

            Podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, dieťa/žiak má             

nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 euro / dotácia na podporu výchovy k             

stravovacím návykom dieťaťa / iba v prípade, že sa zúčastní na výchovno–               

vzdelávacom procese.  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 poplatku na stravovanie.              

Odhlásiť dieťa/žiaka je potrebné deň vopred do 14,00 hodiny.   

  

            Podľa §140 bod 10 a § 142 zákona č. 248/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní určí                

zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením jednorazový príspevok vo výške                

24,00 euro na dieťa / žiaka, ktorý bude slúžiť na refundáciu včas neodhlásenej              

stravy, alebo prevzatia obeda v prvý deň choroby, ak dieťa/žiak nebol  

            prítomný na vyučovacom procese a berie si  obed / vtedy ho platí v plnej výške bez                

nároku na dotáciu ./ V ostatné dni choroby dieťa nemá nárok na odber obeda.  

  

            Ak zákonný zástupca bude dodržiavať podmienky na priznanie dotácie 1,20 euro             

podľa zákona 544/2010 Z. z.  o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR  SR bude jedno-             

razový príspevok na stravovanie zákonnému zástupcovi dieťaťa/žiaka vrátený na             

jeho číslo účtu v plnej výške.          

  

(2) Poskytnutie občerstvenia, alebo hlavého jedla žiakom iných škôl v čase jedno a viac                 

dňového vykonávania súťaží, činností na škole v Nitr. Blatnici bude poskytnuté                 

nasledovne:  

          Občerstvenie            -   bez réžie  

                          Hlavné jedlo             - 3,40 €         (2,40 € + 1,00 € réžia)   

   

(3) Výška príspevku na režijné náklady:   

a) Materská škola – zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na réžiu  vo výške  

3,-  € paušálne za mesiac.   



b) Základná škola - zákonný zástupca žiaka  uhrádza príspevok na réžiu   vo výške   

3,- € paušálne za mesiac.   

c) Zamestnanec Základnej školy s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Nitrianska Blatnica a iné fyzické osoby uhrádzajú za jedno jedlo poplatok vo výške 

príspevku nákladov na nákup potravín podľa stanoveného finančného pásma/3/ 

kategórie stravníci od 15 – 18/19 rokov a réžiu vo výške 1,00 euro za každý odobratý 

obed. Úhrada sa realizuje podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce.   

d) Rodič dieťaťa alebo žiaka, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov  

k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu, neuhrádza výšku príspevku  na 

režijné náklady.   

e) Pre cudzích dospelých stravníkov sa výška režijných nákladov vypočíta zo 

skutočných nákladov potrebných na prípravu jedného jedla. Výšku príspevku  určí 

riaditeľ školy.   

f) Príspevok na nákup potravín a režijný poplatok sa uhrádza   mesačne do 25. dňa 

v kalendárnom mesiaci bezhotovostne na účet. Číslo účtu poskytne vedúci 

zamestnanec školskej jedálne  Základnej školy s materskou školou.   
g) Uhradený príspevok na réžiu sa za neodobraté jedlo zákonnému zástupcovi dieťaťa  

a  žiaka nevracia.  

 

Čl. 5 Použitie príjmov z príspevkov   

   

Príjmy / réžia / z príspevkov uhradených podľa tohto nariadenia budú v plnej výške 

zahrnuté do rozpočtu obce Nitrianska Blatnica   

   

Čl. 6 Spoločné a záverečné ustanovenia   

   

(1) Obec ako zriaďovateľ školy a školských zariadení môže rozhodnúť o znížení alebo 

odpustení príspevku podľa §§ 3,4 tohto nariadenia, ak 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 podľa zákona č. 599/2003 o pomoci v 

hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   

(2) Žiadosti spolu s dokladmi predkladá zákonný zástupca prostredníctvom školy alebo 

školského zariadenia zriaďovateľovi.   

(3) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v  

Nitrianskej Blatnici   dňa 15.12.2022 uznesením OZ č. 13/2022.   

(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom  01.01.2023  

(5) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia stráca platnosť Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 1/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov 

škôl a školských zariadení.   

(6) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo            

v Nitrianskej Blatnici.                                        

                     

 

       

                                                                                 Ing. Igor Slávik     

                                                                                   starosta obce         


