
VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE CHMEĽOV 

č. 1/2019 

 o určení výšky príspevku na čiastočnú  náhradu nákladov v školách, podmienky úhrady 

v školskej jedálni,  výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí 

v zriaďovateľskej  pôsobnosti   Obce Chmeľov                                                              

 

        Obecné zastupiteľstvo obce Chmeľov podľa ustanovenia § 6 ods. 1 § 11 ods. 4 písm. g/ 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a podľa  § 140 ods. 10 zákona č. 

245/2008 Z.z.  o výchove a vzdelávaní  /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých 

zákonom v z.n.p. /ďalej  aj ako iba „zákon“/, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení obce č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, podmienky 

úhrady v školskej jedálni, výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Obce Chmeľov. 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

/1/ Výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov   

     na stravovanie a podmienky úhrady v školskej jedálni, výšku mesačného príspevku 

     za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na  

     činnosť školského klubu ktorej zriaďovateľom je Obec Chmeľov, určuje  

     všeobecne záväzným nariadením /ďalej len VZN/. 

 

Čl. 2 

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského 

stravovania  

 

/1/  Školská jedáleň, ktorej je zriaďovateľom Obec Chmeľov, poskytuje stravovanie deťom za  

      čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca /ďalej len ako „ZZ“/ vo výške   

      nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na     

      odporúčané výživové dávky. 

 

/2/  Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré  

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

      stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. 

 

/3/  Finančné pásma určujú náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových  

      kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov  

      na nákup potravín. Sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu  

      Slovenskej republiky /tvoria prílohu/ 

 

/4/ Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa /materskej školy, ďalej len „MŠ“/  

     alebo žiaka /základnej školy ďalej len „ ZŠ“ vo výške nákladov na nákup potravín podľa  

    vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky  sú určené za  

    každý stravovací deň nasledovne: 

 

 

 

 



MATERSKÁ ŠKOLA: 

   

Príspevky na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa materskej školy je spolu 1,37 € prvé 

pásmo z finančných pásiem pre materské školy: 

 

a/ Desiata v sume:                      0,34 € 

b/ Obed v sume:                         0,80 € 

c/ Olovrant v sume                     0,23 € 

 

Stravníci – dospelí  učitelia a zamestnanci školy nákup potravín na jedno jedlo 1,26 eur                                         

                                                     

 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA: 

 

od 6 do 11 rokov 

 

Príspevky na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa základnej školy je spolu 1,08 € prvé 

pásmo z finančných pásiem pre základné školy: 

 

 Obed v sume:                         1,08 € 

 

 

Od  11 do 15 rokov 

   

Príspevky na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa základnej školy je spolu 1,16 € prvé 

pásmo z finančných pásiem pre základné školy: 

 

 Obed v sume:                         1,16 € 

 

Stravníci – dospelí  učitelia a zamestnanci školy nákup potravín na jedno jedlo 1,26 eur 

 

Čl. 3 

Podmienky úhrady v školskej jedálni 

 

1. Náklady na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca: 

 

    a/ dieťaťa materskej školy, ktoré je mladšie, ako posledný ročník pred plnením povinnej  

        školskej dochádzky 

 

    b/ neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca neodhlásil dieťa  

        najneskôr do 7,30 hod. 

 

    c/ ak sa strava odhlási, zníži sa o sumu zaplatenú za počet odhlásených porcií suma, ktorá      

        sa má platiť v nasledujúcom období 

 

2. Úhradu na nákup potravín je nutné zrealizovať najneskôr do 20. dňa mesiaca  

    predchádzajúceho mesiaca, v ktorom sa stravovanie poskytuje. 

 

 

 



Čl. 4 

Výška mesačného príspevku 

za pobyt dieťaťa v materskej škole 

 

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

     čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno nezaopatrené dieťa sumou 5 €. 

 

2/  Príspevok materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 

      

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

     b/  ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy 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, 

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

          kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo z rodinných dôvodov preukázateľným  

          spôsobom, 

     e/  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 

 

Čl. 4 

                                       Školský klub detí pri základnej škole 

 

1/  Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu  

     detí pri základných školách  je pre školský klub detí zriadený pri základnej škole   

     s ročníkmi 1- 9 vo výške 2 € pre jedno nezaopatrené dieťa podľa §2 písm. c zákona č.  

     601/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

 

2/  Príspevok je možné znížiť alebo odpustiť na základe rozhodnutia zriaďovateľa na základe  

     písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa po predložení dokladu o tom, že je  

     poberateľom dávky v hmotnej núdzi  a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. 

      

 

Čl. 5 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1/   Návrh VZN  bol vyvesený na úradnej tabuli  od   3.7.2019 do 18.7. 2019 

2/   VZN  č. 1/2019 bolo schválené na rokovaní Obecného zastupiteľstva obce Chmeľov dňa:     

      19.8.2019  uznesením č. 243/2019 

3/   Týmto uznesením sa ruší VZN obce Chmeľov č. 4/2012 

4/   Na úradnej tabuli bolo  VZN č.1/2019 vyvesené dňa 19.8.2019  a  nadobúda účinnosť      

      pätnástym dňom  od vyvesenia. 

 

 

                                                                                              JUDr. Juraj Gáll, v.r. 

                                                                                                starosta obce 


