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VZN č. 1/2019 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jakubov 

Všeobecne záväzné nariadenie  

č. 1/2019 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jakubov 

 

 

 

 

 

 

 
Schválené Obecným zastupiteľstvom v Jakubove dňa 24.6.2019 

                                              uznesením č. 29/2019 

 

 

 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 9.7.2019 

 

Zverejnený na internetovej stránke obce www.jakubov.sk dňa: 9.7.2019 

 

 

Spracovala a predkladá: Martina Vaseková – ekonomické oddelenie 

 

Účinnosť: 1.septembra  2019 

 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 

 

http://www.jakubov.sk/
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VZN č. 1/2019 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jakubov 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019, 

 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 15 € (slovom pätnásť 

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: SK23 5600 

0000 0032 0085 0003. 
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VZN č. 1/2019 

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 8 € ( slovom: osem eur) 

  

3) Riaditeľ základnej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ods. 

1), 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 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 dieťaťa uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov 

na nákup potravín podľa 3. finančné pásmo pre stravníkov od 2 do 6 rokov v súlade 

s finančnými pásmami určenými ministerstvom školstva bez úhrady režijných nákladov 

na výrobu a výdaj jedál a nápojov. 

 

predškoláci  

  (desiata = 0,36 €, obed = 0,85 €, olovrant = 0,24 €)  

*(dotácia štátu na stravu dieťaťa = 1,20 €/deň)   

** ( príspevok obce na stravu dieťaťa = 0,25 €/deň)                 Spolu: 0,00 € 
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VZN č. 1/2019 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jakubov 

       

ostatné deti 

(desiata = 0,36 €, obed = 0,85 €, olovrant = 0,24 €)            Spolu: 1,45 € 

            

2) Výška úhrady ceny obeda dospelých stravníkov (zamestnanci obce),  v školskej jedálni 

MŠ sa skladá z príspevku na nákup potravín na jeden obed podľa 2. finančného pásma 

pre stravníkov od 15 do 19 rokov  1,33 € ( slovom jedno euro, 33/100 centov)  

 

3) Zákonný zástupca dieťaťa, zamestnanci a ostatné fyzické osoby sú povinné 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.  

 

4) V prípade poskytnutia dotácie a príspevku na stravu pre predškolákov a poskytnutia 

príspevku na stravu pre zamestnancov v zmysle zákona a vnútorného predpisu bude 

úhrada vykonaná podľa skutočného vyúčtovania po skončení mesiaca. 

  

5) 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 3. finančného pásma v súlade s finančnými pásmami určenými 

ministerstvom školstva bez úhrady režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov. 

Straníkom v školskej jedálni sa stáva žiak na základe podania záväznej prihlášky.  

 

od 6 do 11 rokov 

     obed = 1,21 €  

     *(dotácia štátu na stravu dieťaťa = 1,20 €/deň)                   Spolu: 0,00 € 

** ( príspevok obce na stravu dieťaťa = 0,01 €/deň) 

 

od 11 do 15 rokov 

obed = 1,30 €  

    *(dotácia štátu na stravu dieťaťa = 1,20 €/deň)                    Spolu: 0,00 € 

    ** ( príspevok obce na stravu dieťaťa = 0,10 €/deň) 
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VZN č. 1/2019 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jakubov 

2) Výška úhrady ceny obeda dospelých stravníkov (zamestnanci školy a cudzí stravníci),  

v školskej jedálni základnej školy sa skladá z príspevku na nákup potravín na jeden obed 

podľa 3. finančného pásma pre stravníkov od 15 do 19 rokov 1,41 € ( slovom: jedno euro, 

41/100 centov) a režijných nákladov na výrobu jedál 1,39 € ( slovom: jedno euro, 39/100 

centov) 

 

3) Zákonný zástupca žiaka, zamestnanci a ostatné fyzické osoby sú povinné 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. 

 

4) V prípade poskytnutia dotácie a príspevku na stravu pre žiakov a poskytnutia príspevku na 

stravu pre zamestnancov v zmysle zákona bude úhrada vykonaná podľa skutočného 

vyúčtovania po skončení mesiaca. 

 

5) 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.  

 

6) Príspevok na režijné náklady 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) V prípade, ak zákonný zástupca neodhlási žiaka zo stravy (podľa podmienok určených 

školou), v súlade s nariadením ust. § 4 zákona č. 544/2010 Z.z. je povinný uhradiť 

náklady na stravu v plnej výške určeného 3. finančným pásmom. 

 
 *Dotáciu na stavu dieťaťa/žiaka (t.j. dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom 

dieťaťa/žiaka) poskytuje štát prostredníctvom Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR. 

Obci Jakubov (ako zriaďovateľovi Základnej školy Jakubov a Materskej školy Jakubov) 

poskytuje príslušnú dotáciu na stravu ÚPSVaR v Malackách na základe žiadosti obce.  

 ** Príspevok na stravu dieťaťa/žiaka poskytuje obec Jakubov zo svojho rozpočtu.  

 

Materskej škole poskytuje dotáciu a príspevok na stravu zriaďovateľ, t.j. obec Jakubov na základe 

evidencie vedúcej ŠJ – podľa skutočne odobratých jedál .  

Dotácia a príspevok na stravu dieťaťa sa poskytuje za každý deň, v ktorom sa dotknuté dieťa MŠ 

zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu a odobralo stavu (primárne obed).  

Dotácia a príspevok na stravu dieťaťa – na úrovni materskej školy – je prioritne určená na 

zabezpečenie obeda. Ak dieťa odoberie počas dňa desiatu alebo iba olovrant (bez obeda), dotácia 

a príspevok na stravu sa na toto dieťa nevzťahuje.  

 

Základnej škole poskytuje dotáciu a príspevok na stravu zriaďovateľ na základe evidencie vedúcej 

Šj  - podľa skutočne odobraných jedál.  

Dotácia a príspevok na stravu žiaka sa poskytuje za každý deň, v ktorom sa dotknutý žiak ZŠ 

zúčastnil výchovno-vzdelávacieho procesu a odobral stavu (obed).  

 

Evidenciu detí / žiakov ZŠ  – stravníkov a monitoring stravovania detí/žiakov, na ktoré sa 

poskytuje dotácia na stravu, zabezpečujú vedúce školskej jedálne v spolupráci s materskou 

školou/základnou školou.  
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o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jakubov 

 

Diétne stravovanie – sa poskytuje na základe lekárskeho potvrdenia vystaveného lekárom – 

špecialistom. Akceptujú sa diagnózy, pri ktorých lekár špecialista potvrdí, že zdravotný stav 

dieťaťa/žiaka si vyžaduje diétne stravovanie.  

Ak zriaďovateľ nevie zabezpečiť diétne jedno dieťaťu/žiakovi, poskytnutú dotáciu vyplatí 

zriaďovateľ rodičovi. 

 

§ 6 
Záverečné  ustanovenia 

 
 
1) Zmeny a doplnky tohto všeobecného záväzného nariadenia schvaľuje obecné 

zastupiteľstvo Obce Jakubov. 
  

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Jakubove 
dňa 24.6.2019 uznesením č. 29/2019 a nadobúda účinnosť 1. septembra 2019. 

 
3)  Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN č. 1/2011 a všetky jeho dodatky.  
 
 

 

 

 

       Mgr. Peter Gajdár, v.r. 

     starosta obce 

 


