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NÁVRH 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Alekšince 

č. 3/2022 
 

o určení príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov 

za pobyt dieťaťa v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosti školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v 

školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Alekšince 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené  : 9.12. 2022 

Schválené : XX.12. 2022  

Účinnosť  :    XX. XX. 2023 

 



 

 

Obec  Alekšince v súlade s ustanovením  § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v 

súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR 

 

§  1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v 

Základnej škole s materskou školou Alekšince – časť materská škola (ďalej len materská škola), 

v školskom klube a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce Alekšince. Tento mesačný príspevok je povinný uhrádzať 

rodič alebo iná fyzická osoba než rodič, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo 

do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný zástupca“) na 

jedno dieťa alebo jedného žiaka. 

 

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

určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vo finančných 

pásmach. Konkrétnu výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo určuje zriaďovateľ. 

 

§ 2 

Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 

 

1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej 

škole sa určuje: 

Dieťa v MŠ V €/mesiac 

od 2 – 3 rokov 10,00 

od 3 rokov 10,00 

 

2. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca uhrádza mesačne v hotovosti 

do pokladne školy alebo bezhotovostným bankovým prevodom na účet školy. 

 

3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 

a) ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi Základnej školy s materskou školou doklad o tom, 

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

b) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu, 

c) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. 

 

§ 3 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube 

 

1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu sa 

stanovuje na sumu 5,00 € mesačne. 

 

2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu sa uhrádza v hotovosti 



 

do pokladne školy alebo bezhotovostným bankovým prevodom na účet školy. 

 

3. Zriaďovateľ rozhoduje o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených s činnosťou školského klubu ak zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada a 

predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v 

hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 

 

§ 4 

Výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 

 

1. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov (nákup potravín na jedno jedlo) uhrádza 

zákonný zástupca podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové 

dávky a rozpätia finančných pásiem podľa ministerstva školstva: 

 

Finančné pásma B 

na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov pre diétne 

stravovanie, stravovanie športovcov, celoročné stravovanie a stravovanie zamestnancov 

školy, školských zariadení a iných fyzických osôb s účinnosťou od 1.1.2023 

                     

 
 



 

2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni zákonný zástupca uhrádza 

mesačne vopred na účet školskej jedálne a to: 

a) formou trvalého príkazu, 

b) bezhotovostným bankovým prevodom, 

c) poštovou poukážkou, 

d) vkladom na účet. 

 

3. Príspevok je nutné uhradiť do 25. dňa daného mesiaca. Odhlasovanie a prihlasovanie zo 

stravy je možné v pondelok ráno do 7.30 h, iné dni deň vopred do 14.00 h toho dňa a to osobne 

alebo telefonicky. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka zo stravovania odhlasuje pri chorobe, 

odchode zo školy a pod., za neodobranú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná 

náhrada neposkytuje. 

 

4. Zriaďovateľ školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa 

ods. 1 tohto článku, ak zákonný zástupca 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 deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa osobitného predpisu. 

 

5. Obec stanovuje jednorazový príspevok na stravovanie, ktorý sa bude uhrádzať vopred pred 

nástupom dieťaťa na stravovanie. (t.j. pred začiatkom školského roka vopred, najneskôr do 25. 

dňa v mesiaci august.) Obec stanovuje pre MŠ príspevok vo výške 30 eur a pre ZŠ vo výške 20 

eur. Príspevok bude zúčtovaný po ukončení školského roka a pri dodržaní podmienok na 

priznanie dotácie 1,20 eur na výchovu k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 

544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR bude vrátený zákonnému zástupcovi 

dieťaťa v plnej výške. 

 

6. Všetci stravníci uhrádzajú paušálny príspevok na úhradu režijných nákladov v školskej 

jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Alekšince finančnou čiastkou 1,00 € na jedného 

stravníka mesačne. Mesačné režijné poplatky sú stravníci resp. ich zákonní zástupcovia 

detí/žiakov povinní uhradiť pri odobratí minimálne jedného jedla v príslušnom mesiaci. 

 

§ 5 

Kontrolná činnosť 

 

1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva kontrolór Obce 

Alekšince. 

 

§ 6 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Obecné zastupiteľstvo v Alekšinciach sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa XX.XX. 2022, 

uznesením č. XX/2022 a toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli 

Obecného úradu v Alekšinciach, t. j. XX.XX.2022. 

 

2. Dňom  účinnosti tohto  všeobecne  záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné 

nariadenie obce Alekšince. č. 1/2019 zo dňa 25.7. 2019 o určení príspevku zákonného zástupcu 

na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov 



 

na činnosti školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce Alekšince. 

 

3. Zmeny a  doplnky tohto  všeobecne záväzného  nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo 

v Alekšinciach. 

 

 

V Alekšinciach, dňa  XX.XX. 2022                                         

                      

       .............................................................. 

             Pavel Božik 

                                                                                                    starosta obce 


