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VZN č. 2/2022 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach 
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Obecným zastupiteľstvom  obce Jakubov schválené dňa 15.12.2022 
                     uznesením č.67/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spracovala a predkladá: Martina Vaseková – ekonomické oddelenie 

            
         

Účinnosť: 1. januára 2023 

 Obec Jakubov pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti v súlade s § 6) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle, § 28, § 114, a § 
140 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  

 
 
 
 

vydáva toto 
 
 
 
 
 

https://cuet.slovensko.sk/
http://www.jakubov.sk/
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VZN č. 2/2022 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jakubov 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022, 
 o výške príspevku na čiastočnú úhradu  

nákladov v školách a školských zariadeniach  
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jakubov 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenia 
 
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku za 

pobyt dieťaťa v materskej škole,  v  školskom klube detí a výšku príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. 

 
2) Pre účely tohto nariadenia sú školami -  materská škola a základná škola. Školskými 

zariadeniami - školský klub detí, školská jedáleň pri ZŠ a školská jedáleň pri MŠ, ktorých 
zriaďovateľom je Obec Jakubov. 

 
§ 2 

Materská škola    
 

V zmysle § 28 č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  
 
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú 

úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 20 € (slovom dvadsať 
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 je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

 
3) Na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza príspevok v materskej škole za dieťa: 

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe 
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 
preukázateľným spôsobom, 

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená 
prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými 
dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného 
príspevku, ktorú určí riaditeľ materskej školy. 

 
4) Ak dieťa na základe rozhodnutia súdu je zverené do striedavej starostlivosti a navštevuje 

v školskom roku z tohto dôvodu dve materské školy súčasne, tak za pobyt dieťaťa 
v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov 
materskej školy každý druhý mesiac. Riaditeľ školy určí, za ktoré mesiace bude zákonný 
zástupca platiť čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy. 

 
5) Príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bezhotovostne na účet  

Obce Jakubov (materská škola) vedený v Prima banke Slovensko, a.s. IBAN: SK30 5600 
0000 0032 0382 7001. 
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VZN č. 2/2022 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jakubov 

§ 3 
Školský klub detí  

 
V zmysle § 114 č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  
 
1) Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na 

základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského 
zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie 
záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. 

 
2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva 

zákonný zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka sumou 10 € ( slovom: desať eur) 
  
3) Riaditeľ základnej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa  

ods. 2., ak zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada riaditeľa školy a predloží mu 
doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej 
núdzi podľa §2 písm. c) zákl. č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 
4) Príspevok sa uhrádza vopred za mesiace - január, február, marec do 10.januára, 
                                                                      -  apríl, máj, jún do 10.apríla, 
                                                                      - september do 10. septembra, 
                                                                      -  október, november, december do 10. októbra,   
     poštovou poukážkou alebo bezhotovostne na účet Základnej školy Jakubov vedený 

v Prima banke Slovensko, a.s. SK76 5600 0000 0032 4905 3005.               
  

 
§ 4 

Školská jedáleň pri materskej škole  
 

Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom, zamestnancom školského zariadenia a iným 
fyzickým osobám (§ 140 zák. č. 245/2008 Z.z.) za čiastočnú úhradu nákladov vo výške 
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s uvedenými 
finančnými pásmami (odporúčané výživové dávky) bez úhrady režijných nákladov na výrobu, 
výdaj jedál a nápojov.   
 
V zmysle § 140 č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
 
1) Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov 

na nákup potravín podľa 5. finančného pásma A pre stravníkov od 2 do 6 rokov 2,50 € ( 
slovom: dve eurá a 50/100 centov) (desiata = 0,60 €, obed = 1,40 €, olovrant = 0,50 €). 

                
2) V prípade poskytnutia dotácie štátu na podporu výchovy k stravovaním návykom dieťaťa 

a príspevku obce Jakubov na podporu výchovy k stravovaním návykom dieťaťa bude 
finančný príspevok zákonného zástupcu o túto dotáciu a príspevok ponížený. 
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VZN č. 2/2022 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jakubov 

3) Zamestnanec školského zariadenia a iné fyzické osoby uhrádza finančný príspevok na 
stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa 5. finančného pásma B pre 
stravníkov od 15 do 19 rokov  2,80 € (slovom: dve eurá a 80/100 centov). 

 
4) Zákonný zástupca dieťaťa, zamestnanci školského zariadenia sú povinní uhradiť finančný 

príspevok bezhotovostne na účet Obce Jakubov (Školská jedáleň pri MŠ) vedený v Prima 
banke Slovensko, a.s. IBAN SK42 5600 0000 0032 0382 6009 a to mesačne do 15. dňa 
príslušného kalendárneho mesiaca.  

 
5) V prípade poskytnutia dotácie štátu na podporu výchovy k stravovaním návykom dieťaťa 

a príspevku obce Jakubov na podporu výchovy k stravovaním návykom dieťaťa 
a poskytnutia príspevku na stravu pre zamestnancov školského zariadenia podľa § 152 
ods. 3 Zákonníka práce a vnútorného predpisu bude úhrada vykonaná podľa skutočného 
vyúčtovania po skončení mesiaca. 

 
6) Výšku príspevku na režijné náklady, ktoré hradia zamestnanci školského stravovania 

a iné fyzické osoby určuje zriaďovateľ vo vnútornom predpise na základe vypočítaných 
prevádzkových a osobných nákladov a je určený na nákup materiálno-technického 
vybavenia školskej jedálne vrátane opráv a údržby zariadenia, tiež na výdavky spojené so 
zabezpečením hygieny a kultúry stolovania a nepodlieha zúčtovaniu. 

 
7)  Neúčasť na stravovaní v materskej škole je možné nahlásiť do 8.00 hodiny príslušného 

dňa osobne v materskej škole alebo tel. na čísle 034/77 33 343. Neúčasť na stravovaní 
sa zohľadní v najbližšom mesiaci.  

  
            

§ 5 
Školská jedáleň pri základnej škole 

 
Školská jedáleň poskytuje stravovanie žiakom, zamestnancom škôl a iným fyzickým osobám 
(§ 140 zák. č. 245/2008 Z.z.) za čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup 
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s uvedenými finančnými pásmami 
(odporúčané výživové dávky) bez úhrady režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál 
a nápojov.   
 
V zmysle § 140 č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  

 
1) Zákonný zástupca žiaka uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na 

nákup potravín podľa 4. finančného pásma A pre stravníkov od 6 do 11 rokov  1,90 € 
(slovom jedno euro, 90/100 centov) a pre stravníkov od 11 do 15 rokov 2,10 € (slovom 
dve eurá, 10/100 centov). Stravníkom v školskej jedálni sa stáva žiak na základe podania 
záväznej prihlášky.  

 
2) V prípade poskytnutia dotácie štátu na podporu výchovy k stravovaním návykom dieťaťa 

a príspevku obce Jakubov na podporu výchovy k stravovaním návykom dieťaťa bude 
finančný príspevok zákonného zástupcu o túto dotáciu a príspevok ponížený. 
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o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jakubov 

3) Dospelý stravník uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup 
potravín podľa 4. finančného pásma B pre stravníkov od 15 do 19 rokov 2,60 € ( 
slovom: dve eurá, 60/100 centov). 

 
4) Zákonný zástupca žiaka, zamestnanci školy a iné fyzické osoby sú povinní uhradiť 

finančný príspevok bezhotovostne na účet Základnej školy Jakubov (Školská jedáleň pri 
ZŠ) vedený v Prima banke Slovensko, a. s. IBAN SK27 5600 0000 0032 4905 0007 a to 
do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

 
5) V prípade poskytnutia dotácie štátu na podporu výchovy k stravovaním návykom dieťaťa 

a príspevku obce Jakubov na podporu výchovy k stravovaním návykom dieťaťa 
a poskytnutia príspevku na stravu pre zamestnancov podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce 
a vnútorného predpisu bude úhrada vykonaná podľa skutočného vyúčtovania po skončení 
mesiaca. 

 
6) Neúčasť na stravovaní v základnej škole je možné nahlásiť v pondelok do 8.00 hod., 

ostatné dni deň vopred do 14.00 hod. osobne v školskej jedálni základnej školy alebo 
tel. na čísle 0918 920 905. Neúčasť na stravovaní sa zohľadní v najbližšom mesiaci.  

 
7) V prípade, ak zákonný zástupca neodhlási žiaka zo stravy (podľa podmienok určených 

školou), je povinný uhradiť náklady na stravu v plnej výške určeného 4. finančným 
pásmom A. 

 
8) Výšku príspevku na režijné náklady, ktoré hradia zamestnanci školy a iné fyzické osoby 

určuje riaditeľ školy vo vnútornom predpise na základe vypočítaných prevádzkových 
a osobných nákladov a je určený na nákup materiálno-technického vybavenia školskej 
jedálne vrátane opráv a údržby zariadenia, tiež na výdavky spojené so zabezpečením 
hygieny a kultúry stolovania a nepodlieha zúčtovaniu. 

 
9) Príspevok na réžiu za žiaka základnej školy  na čiastočnú úhradu nákladov spojených 

s činnosťou v školskej jedálni je za každý mesiac určený jednotne, ak sa žiak aspoň jeden 
deň v danom mesiaci odstravoval, bez nároku na vrátenie pomernej čiastky z réžie. 
Paušálny mesačný príspevok za stravníka (žiaka základnej školy):   
- je stanovený vo výške 4,00 Eur/mesiac.  
- za jedného súrodenca žiaka ZŠ vo výške 2,00 Eur/mesiac 
- za každého ďalšieho súrodenca žiaka ZŠ vo výške 0,00 Eur/mesiac 

 
10) Príspevok sa uhrádza ako mesačný paušál spolu s príspevkom na potraviny. Zákonný 

zástupca žiaka je povinný uhradiť finančný príspevok bezhotovostne na účet Základnej 
školy Jakubov (Školská jedáleň pri ZŠ) vedený v Prima banke Slovensko, a.s. IBAN 
SK27 5600 0000 0032 4905 0007 a to do 18. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 
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§ 6 
Záverečné  ustanovenia 

 
 
1) Zmeny a doplnky tohto všeobecného záväzného nariadenia schvaľuje Obecné 

zastupiteľstvo v Jakubove. 
  

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Jakubove 
dňa 15.12.2022 uznesením č. 67/2022 a nadobúda účinnosť 1. januára 2023. 

 
3)  Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN č. 1/2019 a všetky jeho dodatky.  
 
 
V Jakubove, dňa 16.12.2022 
 
 
       Mgr. Peter Gajdár 
     starosta obce 
 


