
Všeobecne záväzné nariadenie obce Oborín č. 1/2022 

o určení príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa a dospelých na 

čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, v školskej 

jedálni pri materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 

Oborín 

 

 
   Obecné zastupiteľstvo  Obce Oborín v súlade s § 6 ods. 1 zákona  č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 6 ods. 24 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 a ustanoveniami § 28 ods. 5, 6 a 7,  § 49 

ods. 4, § 114 ods. 6 a § 140 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto 

všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“) o určení príspevku od zákonného 

zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách, 

v školskej jedálni pri materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oborín (ďalej len 

„obec“) 

 

Článok I. 

Účel nariadenia 

 

      Účelom tohto nariadenia je určenie výšky jednotlivých príspevkov na čiastočnú úhradu 

výdavkov v materskej škole a v školskej jedálni pri materskej škole v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých, a to: 

 

- príspevok v materskej škole (ďalej len „MŠ“) 

- príspevok v školskej jedálni (ďalej len „ŠJ“). 

 

 

Článok II. 

Príspevok v materskej škole 

 

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

dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na jedno dieťa sumou vo výške 3.32 €. 

 

2) Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet 

zriaďovateľa. 

 

3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 

 

a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, 

b) ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej 

sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu, 

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

4) Zriaďovateľ týmto VZN ustanovuje, že príspevok v MŠ sa neuhrádza na dieťa: 

 

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

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo zo závažných rodinných dôvodov 



preukázateľným spôsobom;žiadosť o odpustenie príspevku predloží zákonný zástupca 

dieťaťa riaditeľke MŠ najneskôr do 10 kalendárnych dní od opätovného nástupu 

dieťaťa do materskej školy, 

b) ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo ak bola prerušená 

prevádzka materskej školy minimálne 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, 

zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch 

uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.   

 

Článok III. 

Príspevok v školskej jedálni 

 

1) Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom  je Obec Oborín, 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 podľa finančných pásiem. 

 

2) Finančné pásma určujú náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 

kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa vo výške nákladov na 

nákup potravín. 

 

3) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa materskej školy vo výške 

nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na 

odporúčané výživové dávky v 3. finančnom pásme a výške príspevku na režijné 

náklady sú určené za každý stravovací deň nasledovne: 

 

 Materská škola (stravníci od 2 – 6 rokov) 

Desiata Obed Olovrant Spolu Režijné nákl. Dotácia z ÚPSVaR Doplatok 

0,38 0,90 0,26 1,54 - 1,30 0,24 

 Zamestnanci 

 Obec   Režijné nákl.  Úhrada 

 1,41   5,23  1,41 

 Cudzí stravníci 

 Obec   Režijné nákl.  Úhrada 

 1,41   5,23  6,64 

 

4) Dotáciu na podporu výchovy k stavovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na 

zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole na: 

a) každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a v materskej škole je najmenej 50% detí 

z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, 

b) dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc 

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

c) dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy a žije v domácnosti, v ktorej 

si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového 

zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku, žijúce s ním 

v domácnosti podľa osobitného predpisu, táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 

ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením. 

 

5) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 

1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti 

v materskej škole a odobralo stravu. 



6) Ak dieťa materskej školy, ktoré má podľa článku III. odseku 4 nárok na dotáciu 

a u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné 

stravovanie a neodoberie stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo, 

poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa 

osobitného právneho predpisu vyplatí zriaďovateľ prostredníctvom školy zákonnému 

zástupcovi dieťaťa. Termín, spôsob platby a ďalšie podmienky určí riaditeľ školy vo 

vnútornom predpise, ktorý zverejní na verejne prístupnom mieste v rámci budovy 

školy. 

 

7) Náklady na nákup potravín a príspevok na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca: 

 

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

školskej dochádzky, 

b) dieťaťa materskej školy za odobratú stravu v danom stravovacom dni (prvý deň 

neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní), 

c) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca neodhlásil dieťa 

najneskôr do 14.00 h predchádzajúceho pracovného dňa z poskytovania stravy 

v školskej jedálni v danom stravovacom dni. Úhradu na nákup potravín a príspevok na 

režijné náklady je nutné zrealizovať najneskôr do 20. dňa mesiaca predchádzajúceho 

mesiaca, v ktorom sa stravovanie poskytuje. 

 

8) Cena jedla pre iných stravníkov zahŕňa náklady na nákup potravín a skutočnú výšku 

režijných nákladov. Rozdiel medzi dotáciou na stravu a nákladom na nákup potravín 

školská jedáleň použije účelovo na nákup potravín pre stravníkov školskej jedálne 

(ďalej len ŠJ). 

 

9) Zákonný zástupca zaplatí jednorazový príspevok na stravovanie vo výške stanovenej 

stravovacím zariadením v zápisnom lístku stravníka. Podmienky vrátenia príspevku na 

stravovanie sú stanovené v zápisnom lístku stravníka. 

 

10) Hodnota jedla pre fyzické osoby zahŕňa výšku finančného príspevku podľa zvoleného 

finančného pásma a skutočnú výšku režijných nákladov. 

 

11) Obec Oborín, ako zriaďovateľ ŠJ, môže rozhodnúť o zrušení, alebo odpustení 

príspevku v prípadoch stanovených zákonom. To neplatí, ak ide o deti, na ktoré sa 

poskytuje dotácia podľa § 4 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 

 

Článok IV. 

Záverečné a zrušovacie ustanovenia 

 

1) Týmto nariadením sa v plnom rozsahu ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2009 

o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach 

zriadených obcou Oborín. 

 

2) Obecné zastupiteľstvo v Oboríne sa uznieslo na tomto nariadení dňa 14.10.2022, ktoré 

nadobudne účinnosť dňom zverejnenia na úradnej tabuli obce Oborín. 

 

        Arpád Csuri 

        starosta obce 


