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VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE SA ČUROV 
č. 3 /2015 

 
o výške príspevkov zákonného zástupcu žiaka ZŠ , dieťaťa MŠ,  na 
čiastočnú úhradu nákladov v škole  spojených so stravovaním v ŠJ, 

pobytom v MŠ a pobytom v ŠKD. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvesené dňa: 29.12.2014 
Zvesené dňa:   13.01.2015 
 
Schválené dňa: 15.01.2015, uznesením č.11/2015, A/3 
Vyhlásené dňa: 16.01.2015  
 Nadobúda účinnosť dňa: 01.02.2015                                                                                                    



 Obecné zastupiteľstvo v  Sačurove v súlade s § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona  NR SR 
č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 28, 114 a 140 zákona 
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a novelizovaného Nariadenia vlády 
č. 668/2004 platného od 1.1.2013,  sa uznieslo na tomto: 
 

Všeobecne záväznom nariadení obce  č. 3/2015 
o výške príspevkov zákonného zástupcu žiaka ZŠ,  dieťaťa MŠ,  na čiastočnú úhradu nákladov 
v škole spojených so stravovaním v ŠJ, pobytom v MŠ a pobytom v ŠKD. 
 
 

Článok  I 
Úvodné ustanovenia 

 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len VZN ) ustanovuje podrobnosti: 
    - o výške príspevku povinnej osoby na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-  
      vzdelávacích zariadeniach , ktorými sú: 
      a)  školský klub detí, ako súčasť školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, 
      b)  materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 
    - o výške príspevku povinnej osoby na čiastočnú úhradu nákladov v školských účelových 
      zariadeniach, ktorým je: 
       a)  zariadenie školského stravovania – školská jedáleň, 
(2)  Za povinnú osobu sa na  účel tohto VZN považuje rodič alebo iný zákonný zástupca 
       žiaka. 

 
Článok II 

Určenie výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v ŠKD 
 
(1) Obec Sačurov v zmysle §114, ods.7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  
      v znení neskorších predpisov určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú  úhradu 
      nákladov na činnosť klubu detí  v sume 2,00  € na 1 žiaka. 
(2) Príspevok v ŠKD  je možné znížiť alebo odpustiť, ak povinná osoba o to písomne požiada  
      a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke  
      v hmotnej núdzi (zákon NR SR č. 599/2003 Z. z.) 
(3)  Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú podmienky, 
       ktoré takúto zmenu odôvodňujú. 
(4) Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku v ŠKD, 
      povinná osoba musí túto skutočnosť písomne oznámiť riaditeľovi školy, ktorého súčasťou  
      je ŠKD.  
(5) Príspevok sa uhrádza do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 
 

Článok III 
 Určenie výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ 

 
(1) Obec Sačurov v zmysle § 28, ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  
      v znení neskorších predpisov určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú  úhradu 
       nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ sumu vo výške  3,00 €. 
(2)  Podľa § 28, ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z., príspevok  sa v materskej škole  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,                                                                          
c)    ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,                                                                        
d)    ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní  
       z dôvodu choroby alebo iných rodinných dôvodov. 
(2)  Príspevok sa uhrádza do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 
 

Článok IV 
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v ŠJ 

 
(1) Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec Sačurov, poskytuje stravovanie žiakom za 
      čiastočnú úhradu nákladov,  ktoré uhrádza povinná osoba vo výške nákladov na nákup  
      potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.  
(2) Príspevok, ktorý uhrádza povinná osoba vo výške nákladov na nákup potravín podľa 
      vekových kategórií stravníkov, obec Sačurov v zmysle § 140 ods. 9 zákona NR SR   
      č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje 
      takto: 
     Obed: 
      -  v materskej škole stravníci od 2 do 6 rokov  :  1.05 €/ 0,24+0,60+0,21 / 
     - v základnej škole stravníci od 6 do 11 rokov:   0.88 €                        
     - v základnej škole stravníci od 11 do 15 rokov: 0,95 €                      ,  
     - zamestnanci školy: 2,33 € / zamestnanec : 0,85 €, soc. fond: 0,20, zamestnávateľ: 1,28 € / 
     - cudzí stravníci:       2,33 € 
(3) Stravníkom v ŠJ môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení; so súhlasom 
      zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu v ŠJ  
      stravovať aj iné fyzické osoby. 
(4)Výšku príspevku na úhradu nákladov v ŠJ pre zamestnancov školy a školského zariadenia 
      a pre iné fyzické osoby určí obec. Výška príspevku zamestnanca a iných fyzických osôb  
      nesmie byť nižšia ako výška príspevku stanovená pre stravníka od 15 do 18/19 rokov.(od 1,05 
      do 1,33 € ) 
(5) Riaditeľ školy,  ktorej súčasťou je školská jedáleň,  môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení  
      príspevku na nákup potravín, ak povinná osoba písomne o to požiada a predloží doklad o tom,  
      že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa  
      osobitného predpisu. To neplatí, ak ide o žiakov, na ktorých sa poskytuje dotácia podľa  
      § 4 zákona NR SR č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych 
      vecí a rodiny Slovenskej republiky. 
(6) Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku na nákup potravín trvá len počas doby, pokiaľ 
      trvajú podmienky, ktoré takúto zmenu odôvodňujú. 
(7) Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku na nákup 
      potravín v školskej jedálni, povinná osoba bezprostredne musí túto skutočnosť písomne 
      oznámiť riaditeľovi školy,  ktorého súčasťou je školská jedáleň. 
(8) Zmena sa uskutoční od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom 
      mesiaci, v ktorom zmena nastala. 
 

Článok V 
Určenie výšky príspevku na režijné náklady v školskej jedálni 

 
(1) Obec Sačurov  v zmysle § 140 ods. 10 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. v platnom znení určuje 
      výšku príspevku na režijné náklady na výrobu, výdaj jedál a nápojov v školskej jedálni takto: 
 a)  na 1 hlavné jedlo – obed v rozpätí od 0,00 do 0,30 EUR vo všetkých finančných pásmach 
      pre všetky vekové kategórie, 
b)  na 1 doplnkové jedlo ( desiata, olovrant ) v rozpätí od 0,00 do 0,10 EUR vo všetkých 
     finančných pásmach pre všetky vekové kategórie, 
d)  celková maximálna výška príspevku na režijné náklady súhrnne za celodennú stravu 



      nepresiahne sumu 0,60 EUR. 
(2) Konkrétnu výšku príspevku na režijné náklady určí zriaďovateľ školskej  jedálne  jednotne pre 
      každé hlavné a doplnkové jedlo vo všetkých finančných pásmach pre všetky vekové kategórie. 
 a) Cena jedného hlavného jedla pre zamestnanca ZŠ alebo MŠ : 
     - finančné náklady na nákup potravín - 1, 05€ 
     - režijné náklady na hlavné jedlo          -1, 28€ 
     - cena spolu                                          - 2, 33€ 
    Príspevok zo sociálneho fondu  na stravovanie zamestnanca v MŠ – 0,30€, v ZŠ – 0,20€,  
    príspevok zamestnávateľa -   1,28€,   
    príspevok zamestnanca MŠ – 0,75, ZŠ – 0,95€ 
 
b)  Cena jedla pre cudzieho stravníka : 
     -finančné náklady na nákup potravín  - 1,05 
     - režijné náklady na hlavné jedlo         - 1,28€ 
     - cena spolu                                          - 2,33€ 
c)  Cena jedla pre žiakov: 
     - MŠ                  - 1,05€ 
     - ZŠ - 1. stupeň - 0,88€ 
             -  2 stupeň - 0,95€ 
 
(3)  Riaditeľ školy, ktorej súčasťou je školská jedáleň, môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení 
       príspevku na režijné náklady, ak povinná osoba písomne o to požiada a predloží doklad  
       o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa 
       osobitného predpisu. To neplatí, ak ide o žiakov, na ktorých sa poskytuje dotácia podľa 
       § 4 zákona NR SR č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych  
      vecí a rodiny SR v platnom znení. 
(4)  Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku na režijné náklady trvá len počas doby, pokiaľ 
      trvajú podmienky, ktoré takúto zmenu odôvodňujú. 
(5)  Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku na režijné 
      náklady v školskej jedálni, povinná osoba bezprostredne musí túto skutočnosť písomne 
      oznámiť riaditeľovi školy, ktorej súčasťou je školská jedáleň. 
(6)  Zmena sa uskutoční od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom 
      mesiaci, v ktorom zmena nastala. 
 

Článok VI 
Záverečné ustanovenie 

 
 
(1) VZN č. 3/2015 bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Sačurove dňa 15.01.2015,  
      uznesením č. 11/2015, A/3. 
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.02.2015 a ruší platnosť  
      VZN č. 1/2012. 
 
                                                                                                           

                                            Peter Barát 
                                                                             starosta obce 
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