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Všeobecne záväzného nariadenia Obce Chmeľov č. 2/2022 o výške 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských 

účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Chmeľov. 

 

 

 Obecné zastupiteľstvo obce Chmeľov v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 28 ods. 5, § 49 

ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6, § 140 ods. 9 a § 141 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto 

všeobecne záväzného nariadenia:  

§ 1 Úvodné ustanovenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevku a) za pobyt v materskej škole, 

b) na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, c) na čiastočnú úhradu 

nákladov v školskej jedálni a výška príspevku na režijné náklady v školskej jedálni a 

podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Chmeľov. 

 2. Výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov určuje 

MŠVVaŠ SR vo finančných pásmach. Konkrétnu výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo 

určuje zriaďovateľ.                                           

§ 2 Materská škola 

1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou zákonný zástupca prispieva sumou: 

10,-€ mesačne                               

2. Príspevok sa uhrádza vopred  najneskôr do 10. dňa mesiaca .  

3. Príspevok sa neuhrádza za dieťa :                                                                                                           

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

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je 

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

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu 

 4. Príspevok sa uhrádza v pomernej časti za dieťa :                                                                                  

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo iných rodinných dôvodov, 

preukázateľným spôsobom,                                                                                                                      

b) ktoré navštevuje materskú školu počas letných školských prázdnin len v období prevádzky 

materskej školy a vo zvyšnej časti mesiaca je prevádzka prerušená. 

 

                                                         § 3 Školské jedálne 

 1. Školská jedáleň pri základnej a materskej škole- Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je 

Obec Chmeľov, poskytuje stravovanie podľa odporúčaných výživových dávok pre 

obyvateľstvo Slovenskej republiky, materiálno spotrebných noriem a receptúr pre školské 



stravovanie a finančných pásiem nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 

skupín stravníkov vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pre:                                                                                                                                                             

a) deti materských škôl,                                                                                                                                     

b) žiakov základných škôl,                                                                                                                                             

c) zamestnancov škôl a školských zariadení,                                                                                                           

d) iné fyzické osoby so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva  

1.1. Určenie výšky príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa 

vekových kategórií stravníkov pre dieťa materskej školy, žiaka základnej školy, 

zamestnancov škôl a iné fyzické osoby.                                                                                       

Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo 

podľa vekových kategórií stravníkov sa stanovuje v zmysle ustanovenia § 140 ods. 9 

školského zákona:                                                                                                                                   

1.1.1 Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy uhrádza výšku finančného príspevku na 

stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v 

súlade s 3. finančným pásmom účinným od 1.9.2019 vydaným Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“). Zamestnanci materskej školy, školskej 

jedálne pri materskej škole a iné fyzické osoby majú výšku príspevku určenú v kategórii 

stravníci od 15-18/19 rokov v súlade s 3. finančným pásmom účinným od 1.9.2019 vydaným 

MŠVVaŠ SR.  

 1.1.2 Zákonný zástupca žiaka základnej školy uhrádza výšku finančného príspevku na 

stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v 

súlade s 3. finančným pásmom účinným od 1.9.2019 vydaným MŠVVaŠ SR. Zamestnanci 

základnej školy, školskej jedálne pri základnej škole a iné fyzické osoby majú výšku 

príspevku určenú v kategórii stravníci od 15-18/19 rokov v súlade s 3. finančným pásmom 

účinným od 1.9.2019 vydaným MŠVVaŠ SR.  

1.2. Určenie výšky príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa 

vekových kategórií stravníkov: 

Kategória Desiata Obed Olovrant Spolu Doplatok 

zák. zástupcu s 

dotáciou na potraviny 

Poplatok 

Zák. zástupcu 

bez dotácie 

Deti od 2- 

do 6 rokov 

0,38 0,90 0,26 1,54 0,24 1,54 

Žiaci od 6- 

do 11 rokov 

0,00 1,21 0,00 1,21 0,00 1,21 

Žiaci od 11- 

do 15 rokov 

0,00 1,30 0,00 1,30 0,00 1,30 

Dospelí  

 

0,00 1,41 0,00 1,41 X 1,41 

 

1.3. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.08.2021 

 Výška dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti materských škôl a 

žiakov základných škôl je 1,30 Eur za každý stravovací deň. Dotácia na podporu výchovy k 

stravovacím návykom sa poskytuje: 



 1.3.1 Na dieťa v materskej škole, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v 

hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, za každý stravovací 

deň v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu v materskej škole a súčasne odobralo 

obed a iné jedlo (desiata, olovrant) a každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a v 

materskej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej 

núdzi. 

 1.3.2 Na žiaka navštevujúceho základnú školu, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje 

pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, za každý 

stravovací deň, v ktorom sa zúčastní vzdelávacieho procesu v základnej škole a súčasne 

odoberie obed a každé dieťa, ktoré navštevuje základnú školu a v základnej škole je najmenej 

50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.  

1.3.3 Zákonnému zástupcovi dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu výchovy k 

stravovacím návykom a u ktorého podľa potvrdenia od ošetrujúceho odborného lekára 

zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie a školská jedáleň uvedený druh stravovania 

nezabezpečí, zriaďovateľ pri materských školách a štatutár pri základných školách vyplatí 

dotáciu bezhotovostným stykom na jeho bankový účet mesiac pozadu, na základe evidencie 

dochádzky dieťaťa alebo žiaka do školy. 

 1.4. Určenie výšky príspevku na úhradu režijných nákladov pre deti v materských 

školách, žiakov v základných školách, zamestnancov a iné fyzické osoby  

Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 10 školského zákona určuje výšku príspevku na 

úhradu režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov v školskej jedálni takto:  

1.4.1 Zákonný zástupca každého dieťaťa (aj dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia na 

podporu výchovy k stravovacím návykom) prispieva na režijné náklady v školskej jedálni pri: 

- materskej škole paušálne čiastkou 3,00 Eur mesačne                                                                       

- základnej škole paušálne čiastkou 3,00 Eur mesačne  

Príspevok na režijné náklady za dieťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s 

činnosťou školskej jedálne je na každý mesiac určený jednotne bez ohľadu na to, koľko dní v 

mesiaci sa žiak odstravuje a bez nároku na vrátenie pomernej časti réžie.  

1.4.2. Príspevok na úhradu režijných nákladov sa neuhrádza za dieťa alebo žiaka:                                

- ktorý sa neodstravoval ani jediný deň v mesiaci                                                                         

- ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, ak 

zákonný zástupca predloží vedúcej jedálne potvrdenie ÚPSVaR o poberaní dávky v HN alebo 

o poberaní príjmu najviac do výšky životného minima.  

1.4.3 Príspevok na úhradu režijných nákladov pre zamestnancov materských škôl, základných 

škôl, školských zariadení a iných fyzických osôb /cudzí stravníci/ sa stanovuje v sumách:               

-paušálne čiastkou 5,00 Eur mesačne 

1.5 Podmienky a spôsob úhrady za stravovanie, režijné náklady a dotácie v školskej 

jedálni pri materských školách a základných školách  

1.5.1 Príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa 

alebo žiaka mesačne vopred do 10 dňa mesiaca  vo výške uvedenej na dve desatinné miesta a 

to:  - bezhotovostným bankovým prevodom                                                                                                        



-       poštovou poukážkou                                                                                                                                                           

Platný doklad o zaplatení úhrady príspevku na nákup potravín je zákonný zástupca dieťaťa 

alebo žiaka povinný predložiť vedúcej jedálne na požiadanie.   

1.5.2 Odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu je možné 1 deň vopred, alebo v danom stravovacom 

dni najneskôr do 7.30 hod. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka zo stravovania svoje dieťa 

odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a podobne. Za včas neodhlásenú stravu sa finančná 

náhrada neposkytuje.  

 1.5.3 Ak sa strava odhlási , zníži sa o sumu za počet odhlásených porcií suma, ktorá sa má 

platiť v nasledujúcom období. 

 1.5.4 Žiaka alebo dieťa, ktorý/é ochorel/o počas víkendu odhlasuje zo stravy zákonný 

zástupca v pondelok ráno, najneskôr do 7.30 hod.  

1.5.5 Príspevok na režijné náklady sa uhrádza vopred, spolu s nákladmi na nákup potravín. 

Príspevok na úhradu režijných nákladov sa pripočíta k sume vypočítanej za náklady na 

potraviny.  

1.5.6 Podmienky použitia príspevku na režijné náklady: Príspevok zákonného zástupcu žiaka 

na režijné náklady sa použije najmä na nákup materiálno technického vybavenia a údržby 

toho zariadenia školského stravovania pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Chmeľov, 

kde má zákonný zástupca žiaka. 

 1.5.7 Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa MŠ na režijné náklady sa použije najmä na 

nákup materiálno technického vybavenia a údržby zariadenia školského stravovania pri MŠ v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Chmeľov.  

1.5.8. Termíny a spôsoby platby za stravovanie, režijné náklady a dotácie v školskej jedálni 

pri materských školách a základných školách sú určené v žiadosti o prijatie stravníka MŠ a 

stravníka ZŠ.  

1.5.9. Za stravníka sa považuje iba ten, kto odovzdá vyplnenú a podpísanú žiadosť o prijatie 

stravníka na stravovanie a uhradí určenú výšku poplatkov. 

                                      § 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. 

 

 

§ 5 Kontrolná činnosť 

 Kontrolu nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva:                                        

a) hlavný kontrolór Obce Chmeľov 



§ 6 Záverečné ustanovenie 

1. Obecné zastupiteľstvo Obce Chmeľov prijalo Všeobecne záväzné nariadenie Obce   

    Chmeľov č. 2/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v    

    školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Chmeľov dňa   

    24.6.2022. 

2. Účinnosťou Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022 o výške príspevku na čiastočnú   

    úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti   

    Obce Chmeľov sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Chmeľov č. 1/2019 zo dňa     

    19.08.2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a 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 školskej jedálni. 

 

 

 

 

                                                                                                   Milan Polča                                                                                                                                                                                            

                                                                                                            starosta obce  

 

 

 


