
Obec Závadka v súlade s ustanoveniami §4 odsek 3 písmeno c) a odsek 5 písmeno a) bod 6 a §11 

ods. 4 písm. d), e) zákona    č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej 

aj „zákon o obecnom zriadení“) a zároveň v súlade s ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z. o 

miestnom  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

(ďalej aj „zákon o miestnych   daniach“) schválila tento 

 

Dodatok č. 2  k 

Všeobecne záväzné nariadenie 

o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov 

v materskej škole a školskom zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Závadka 

 

Dodatkom č. 2 sa mení a dopĺňa VZN o  výške príspevku a spôsobe jeho platby  

na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školskom zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Závadka č. 3/2019  takto: 

 

 

§ 3 

Materská škola 
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov 

materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou vo výške 10 eur,  

 

2. Príspevok sa uhrádza vopred do 15. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.  

 

3. Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa,  

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

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

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi (zák. č. 599/2003 Z.z.)  

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

 

4. Príspevok v MŠ na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa,  

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným 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.  

 

 

§ 4 

Školská jedáleň 

 

1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok za čiastočnú úhradu nákladov vo 

výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa 

finančných pásiem a na čiastočnú úhradu režijných nákladov.  

Príspevok sa uhrádza vopred do 15. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci, okrem príspevku za 

dotovanú stravnú jednotku, ktorý sa hradí po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom sa 

strava poskytovala, a to podľa počtu skutočne odobratých obedov.  
2. Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 

kategórií stravníkov a sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky (ďalej len „ministerstvo“) s účinnosťou od 1. januára 2023 v troch pásmach.  



 

3. Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa 

materskej školy je spolu 1,90 € – 2. pásmo z finančného pásma A nákladov na nákup potravín na 

jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 01.01.2023.  
Okrem príspevkov na nákup potravín zákonný zástupca dieťaťa hradí aj čiastočné režijné náklady 

vo výške 0,20 € v úhrne na stravu na jeden deň.  

Uvedené sa netýka detí, ktorých rodičia sú poberateľmi príspevku v hmotnej núdzi, ak zákonný zástupca 

dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi                       

a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi (zák. č. 599/2003 Z.z.) ak je  týmto deťom poskytnutá dotácia na 

podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v súlade s novelou zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách 

v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR účinnou od 01.01.2019  vo výške 1,20 € na 

zabezpečenie obeda a iného jedla (ďalej len „strava“) za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo 

výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ a odobralo stravu. V tomto prípade zákonný zástupca hradí na jeden 

deň príspevok na nákup potravín vo výške len 0,70 € a na režijné náklady vo výške 0,20 €.  

 

V prípade neúčasti dieťaťa na výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ, je zákonný zástupca povinný odhlásiť 

stravníka zo stravy vopred v súlade s Prevádzkovým poriadkom ŠJ (najneskôr do 8:00 hod.). Ak dieťa 

nebude zo stravy odhlásené, zákonný zástupca uhradí stravné ako nedotovanú stravnú jednotku v plnej 

výške v súlade s platným finančným pásmom. 

 

 

4. Dospelým stravníkom sa aplikuje úhrada za stravovanie podľa finančného pásma B, pre príslušné 

zariadenie školského stravovania vo výške celkových nákladov na potraviny a režijných nákladov na 

výrobu jedného jedla ako pre vekovú kategóriu stravníkov 15-19 ročných  s akceptovaním úpravy podľa 

§ 152 Zákonníka práce (stravovanie zamestnancov).  

Zamestnanci a MŠ a OcÚ uhrádzajú okrem príspevkov na nákup potravín na jedno jedlo vo výške 2,20 

€ - 2. pásmo z finančných pásiem ministerstva a režijné náklady vo výške 0,20 €. 

Cudzí stravníci (dôchodcovia) uhrádzajú okrem príspevkov na nákup potravín na jedno jedlo                   

vo výške 2,20 € - 2. pásmo z finančných pásiem ministerstva a režijné náklady vo výške 2,80 €. 

Zamestnanci a cudzí stravníci uhrádzajú stravu vopred do 15. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.  

 

Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia o   výške príspevku a spôsobe jeho platby  

na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 

Závadka č. 03/2019  ostávajú nezmenené. 
 

Tento Dodatok č. 2 k  Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2019 schválilo Obecné zastupiteľstvo obce 

Závadka na svojom zasadnutí dňa 13.12.2022  uznesením č. 35/2022 a nadobúda účinnosť 1.1.2023 

V Závadke dňa 13.12.2022 

 

 Jana Dziaková 

 starostka obce 

 

Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2019 vyvesený na úradnej tabuli dňa 25.11.2022 
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