
Obecné zastupiteľstvo obce Kecerovce na základe ust. §6 ods.1 a ust. § 11 ods.4 písm. g) 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a 
na základe ust. § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto 

 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
č. 1 /2022 

o učení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom 
zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec Kecerovce 

 

 

Čl. 1 
 

(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) je určenie výšky príspevku 
za pobyt dieťaťa v materskej škole (MŠ), v školskom klube detí (ŠKD) a výšku 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni (ŠJ). 
 
2) Pre účely tohto nariadenia je Obec Kecerovce zriaďovateľom školy a školského 
zariadenia: 
a) Materská škola v Kecerovciach, 044 47 Kecerovce, 
b) Školská jedáleň pri Materskej škole v Kecerovciach, 044 47 Kecerovce. 
 

Čl. 2 
Výška príspevku v MŠ 

 
1) V zmysle § 28 školského zákona za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej 
obcou prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov materskej 
školy mesačne na jedno dieťa sumou 5 eur. 
 
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 v hmotnej núdzi, 
c) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe 
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 
preukázateľným spôsobom, 
d) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase letných školských prázdnin alebo 
bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými 
závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť 
určeného príspevku. 
 
3) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole je zákonný zástupca povinný uhradiť 
Materskej škole v Kecerovciach najneskôr do 10. dňa príslušného kalendárneho 
mesiaca. (Napr. do 10. septembra za mesiac september.) 

 
Čl. 3 

Školská jedáleň 
 



(1) V školskej jedálni sa môžu stravovať deti, žiaci a zamestnanci základnej školy, 
materskej školy a školského zariadenia.  
 
(2) Podľa kapacitných možností so súhlasom zriaďovateľa a príslušného 
regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni základnej 
školy a školského zariadenia stravovať aj dôchodcovia, bývalí zamestnanci a iné 
fyzické osoby, s ktorými má zriaďovateľ uzatvorenú zmluvu o stravovaní.  
 
(3) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom / alebo žiakom za čiastočnú úhradu 
nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v 
nadväznosti na odporúčané výživové dávky, ďalej len „príspevok“.  
 
(4) Účelom tohto nariadenia je určiť výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa 
resp. žiaka a určiť podmienky platenia tohto príspevku za stravovanie v školskej 
jedálni.  
 
 

Čl. 5 
Výška príspevku ŠJ 

 
(1) Obec Kecerovce v súlade s §140 ods. 9 školského zákona, v nadväznosti na 
odporúčané výživové dávky vydané MŠ SR a na základe výpočtu režijných nákladov 
za predchádzajúce obdobie určuje výšku príspevku na stravovanie v školskej jedálni 
na stravníka a jedlo v čase ich pobytu v škole alebo školskom zariadení nasledovne: 
 

Stravníci  Desiat
a  

Obed  Olovrant  Režijn
é 
náklad
y  

Spolu Úhrada 
s použitím 
dotácie 

Materská škola  
od 2 - 6 rokov  
(3.pásmo)  

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

Základná škola  
od 6 – do 11 rokov  
(3.pásmo)  

-  1,21  - - 1,21 - 

Základná škola  
od 11 – do 15 rokov  
(3.pásmo)  

- 1,30  - - 1,30 - 

Zamestnanci škôl a 
školských zariadení, 
stravníci od 15 rokov  
(3.pásmo)  

-  1,41  -  2,50  3,91 1,26- 
úhrada 
zamestnan
ca 

Cudzí stravníci  
(3.pásmo)  

-  1,41  -  3,50  4,91 - 

 
(2) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na 
stravovanie určenú týmto VZN podľa vekových kategórií stravníkov. V prípade, ak sa 
dieťa nezúčastni olovrantu, ŠJ mu zabezpečí olovrant náhradnou formou o ktorej 
rozhodne vedúca školskej jedálne./napr. formou doplnkovej stravy a pod./ 
 



(3) Iné fyzické osoby uhrádzajú plnú výšku hodnoty jedla tzn. hodnota potravín a 
režijné náklady. Výroba jedál stravníkov – iné fyzické osoby sa zabezpečuje podľa 
vekovej kategórie pre stravníkov od 15 rokov.  
 
(4) V školskej jedálni sa iné fyzické osoby môžu stravovať len po predchádzajúcom 
súhlase zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.  
 
(5) Minimálnu výšku réžie môže zriaďovateľ zvýšiť na základe reálnych nákladov na 
činnosť školskej jedálne, ktorú predloží vedúca školskej jedálne v spolupráci s 
účtovníčkou zriaďovateľovi.  
 
(6) Zákonný zástupca uhrádza do 10. októbra jednorazový príspevok na režijné 
náklady v sume 3,- eur na mesiac / 30,- eur školský rok za jedného stravníka. 
(V školskom roku 2022/2023 to bude 2x2 + 8x3 = 28 eur ) 
 
 

Čl. 6 
Určenie podmienok platenia príspevku ŠJ 

 
(1) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný uhradiť finančný príspevok na 
účet zriaďovateľa Školskej jedálne a to mesačne najneskôr do 10. dňa príslušného 
kalendárneho mesiaca. (Napr. do 10. septembra za mesiac september.) 
 
(2) Prípadnú neúčasť na stravovaní je možné nahlásiť telefonicky alebo osobne a to 
najneskôr do 8:00 hodiny príslušného dňa.  
 
(3) Včas nahlásená neúčasť na stravovaní sa zohľadní v najbližšom mesiaci.  
 
(4) Na základe oznámenia príslušného úradu práce sociálnych vecí a rodiny o 
poskytnutí dotácie je poskytnutá dotácia na stravu vo výške 1,30 eur:  
- pre deti v hmotnej núdzi a pre deti z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške 
životného minima,  
- dieťa MŠ, rok pred plnením povinnej školskej dochádzky vo veku od 6 rokov, žiaka 
základnej školy do 15 rokov v prípade, ak zákonný zástupca predloží čestné 
prehlásenie o neuplatňovaní daňového bonusu na dieťa. Podrobné podmienky viď. 
§4 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 
 
(5) Zoznam detí a žiakov, ktorí majú nárok na dotáciu oznamuje príslušný úrad práce 
sociálnych vecí a rodiny pravidelne.  
 
(6) Cena jedla pre iných stravníkov zahŕňa náklady na nákup potravín a skutočnú 

výšku režijných nákladov. 

 

(7) Rozdiel medzi dotáciou na stravu a nákladom na nákup potravín školská jedáleň 

použije účelovo na nákup potravín pre stravníkov ŠJ v ojedinelých prípadoch na 

režijné náklady. 

 

(8) Zákonný zástupca uhrádza príspevok za neodobratú stravu v danom 

stravovacom dni v plnej výške (bez nároku na dotáciu), ak  zákonný zástupca 



neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 8.00 h v danom dni z poskytovania stravy 

v školskej jedálni v danom stravovacom dni alebo v prípade, že dieťa / žiak nesplní 

podmienky na poskytnutie dotácie. (nezúčastní sa vyučovacieho procesu alebo 

neodoberie jedlo v jedálni). 

 
 
 
 

Čl. 7 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
(1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné 
zastupiteľstvo obce Kecerovce.  
 
(2) Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia stráca účinnosť a platnosť Všeobecne 
záväzné nariadenie obce Kecerovce č. 2/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec Kecerovce. 
 
(3) Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom 
v Kecerovciach dňa 05.10.2022 uznesením č. 328/22. 
Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 
19.09.2022. 
 
(4) Toto nariadenie nadobúda právoplatnosť a  účinnosť dňom 01.11.2022. 
 
V Kecerovciach, dňa 05.10.2022 
 
 

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

         Miroslav Galas-Zaufal 
         starosta obce 
 


