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Všeobecné záväzné nariadenie obce Červený Kláštor 
č. 1/2019 

ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 

Červený Kláštor 
  

 
Čl. 1 Úvodné ustanovenia 

Predmet úpravy 
 

Obecné zastupiteľstvo v Červenom Kláštore v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, v zmysle § 28 ods. 5a § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 5 a § 6 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto všeobecne záväzným 
nariadením určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a 
podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Červený Kláštor. 

 
Čl. 2 Určenie výšky príspevkov 

Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 
 
1) Obec Červený Kláštor ako zriaďovateľ materskej školy určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na 5,0 € 
pre jedno nezaopatrené dieťa mesačne. 
2) Príspevok v materskej škole 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 v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov . 
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

3) Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa, ktoré: 
a) má preukázateľným spôsobom prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní z dôvodu choroby (po predložení lekárskeho potvrdenia) alebo z vážnych rodinných dôvodov. V týchto 
prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť príspevku 

b) nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy 
rozhodnutím zriaďovateľa alebo z iných závažných dôvodov. 
  

Čl. 3 
Výška príspevku v školskej jedálni 

  
1. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom v materskej škole  za čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na 
nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s uvedenými finančnými pásmami (odporúčané výživové dávky 
) s úhradou režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov.   Taktiež poskytuje stravovanie zamestnancom MŠ a OcÚ 
Červený Kláštor (§ 140  zák. č. 245/2008 Z. z.). Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva môže 
školská jedáleň poskytovať stravovanie i cudzím osobám, po schválení zriaďovateľom za úhradu nákladov vo výške 
nákladov na nákup potravín a s  úhradou režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov.     
 2. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza  výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup 
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s uvedenými finančnými pásmami s úhradou režijných nákladov na 
výrobu, výdaj jedál a nápojov  
 3. Zamestnanci uhrádzajú  výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín  s úhradou  
režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál  a nápojov.  
 4. Výška príspevku zákonného zástupcu za stravu s úhradou  režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál  a nápojov je určená 
na mesiac.  
 5. Veľkosť porcie je daný vekovou kategóriou stravníka podľa zákonných výživových dávok.  



6. Veľkosť porcie dospelej osoby, t.j. zamestnanca školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Červený 
Kláštor  ako i veľkosť porcie cudzieho stravníka je zhodná s normou vekovej kategórie stravníkov 15 – 18/19 ročných. 
Školská jedáleň neposkytuje stravu v reštauračných normách.   
7.  V prípade zvýšenia počtu stravníkov v ŠJ tak, že budú prevyšovať kapacitné možnosti ŠJ, vedúca ŠJ má právo dmietnuť 
žiadosť cudzím stravníkom. 
 8. Obec  Červený Kláštor, v zmysle § 140 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení 
neskorších zmien a doplnkov, určuje výšku príspevku na stravovanie v školskej jedálni pri MŠ na stravníka nasledovne :   
  

a) zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových 
kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky :  

 
 Rodič dieťaťa v Materskej škole od 2 do 5 rokov 
Desiata Obed  Olovrant Spolu 
0,34€ 0,80€ 0,23€ 1,37€ 
 
  
Rodič dieťaťa v Materskej škole, ktoré je v predškolskom veku alebo deti vo veku od 2. – 5. rokov a rodina je v hmotnej núdzi  
 
Desiata + obed + olovrant Dotácia od štátu Celkom 
1,37 1,20 0,17 

 
 
b) zákonný zástupca na čiastočnú úhradou vo výške režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál  a nápojov :  
 Deti v Materskej škole všetky vekové kategórie 
 
0,50€ mesiac 
  
 

b) dospelá osoba na úplnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín + réžia :  
 

Zamestnanci MŠ a OÚ:       
 zamestnanec platí :    1,26 €                                        

1,44 € príspevok zamestnávateľa  55 % z ceny jedla                             
Celkom za obed :     2,70 €     
 
Cudzí stravníci: 
Cudzí stravník platí:  1,26€ za obed 
    1,44€ režijné náklady 
Celkom za obed:  2,70€ 

 
 

Čl. 4 
 Platenie príspevku 

  
1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka a zamestnanci MŠ, OÚ a cudzí stravník platí finančný príspevok na stravovanie 
mesačne vopred najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca a to :  

-   priamou platbou vedúcej školskej jedálne, ktorá vystaví doklad o prevzatí sumy.  
  
2. Vyúčtovanie a spôsob platenia upraví riaditeľka materskej školy interným predpisom. Interný predpis musí byť riadne 
zverejnený na verejne prístupnom mieste v rámci budovy školskej jedálne a výdajnej jedálne.  
  
3. Neúčasť na stravovaní bude zohľadnená – odpočítaná v nasledujúcom  mesiaci.  Neúčasť na stravovaní  je možné 
nahlásiť deň vopred od 07:00 do 13:30 hod. vedúcej  školskej jedálne.   

 
Čl. 5 

Použitie príspevkov a poplatkov 
 
1. Finančné prostriedky získané z príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠJ a MŠ sa využívajú na 
prevádzku a materiálne zabezpečenie v jednotlivých školských zariadeniach. 



  
  

 
 
 

Čl. 6 
Záverečné ustanovenia 

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Červenom Kláštore dňa 08.08.2019 
uznesením č. 5/4/2019 a nadobúda účinnosť 1.9.2019  
 2. Veci neupravené týmto nariadením sa riadia školským zákonom a osobitnými predpismi. 
3. Týmto nariadením sa ruší VZN obce Červený Kláštor č. 2/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v 
škole a školských zariadeniach, ktoré nadobudlo účinnosť 10.10.2011. 
 

 

 

  

                 Ing. Štefan Džurný                
 starosta obce Červený Kláštor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Doložky:  

• Uvedený návrh všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli obce  

        

       

       Dňa:23.07.2019                  pečiatka ......................                    podpis: ........................  

 

 

• Uvedené VZN bolo po jeho schválení OZ vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli  obce:   

     

 

 

        Dňa: 09.08.2019                pečiatka .......................                   podpis .........................  

 

 

• Uvedené VZN bolo zvesené z úradnej tabule obce:      

 

 

        Dňa: 26.08.2019                pečiatka ...........................                podpis: ........................  

 

 

• Uvedené VZN nadobudlo účinnosť:      

   

 

          Dňa: 1.09.2019             pečiatka ...........................                podpis: ....................... 

 

 


