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Všeobecne záväzné nariadenie obce Hladovka 
č. 1/2022 

 

o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov 
 v školách a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a školských 

účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hladovka 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hladovka v zmysle § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, § 28 ods. , § 114 ods. , § 140 ods. 10 zákona 
NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školská zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 24 zákona NR SR 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 pre obec Hladovka toto všeobecné záväzné nariadenie: 
 

Čl. 1 
Všeobecné úvodné ustanovenia 

 
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je určenie výšky príspevku1) 
a spôsob jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov zákonných zástupcov detí a žiakov, ktoré budú 
uhrádzať školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hladovka, ktoré sú na 
základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a školských zariadení Slovenskej 
republiky2) a ktorými sú: 

a) materská škola 
b) školský klub detí 
c) školská jedáleň. 

 
Čl. 2 

Materská škola 
 

1. Zákonný zástupca uhrádza mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v 
materskej škole vo výške 15 eur za dieťa. 

2. Ak zákonný zástupca neodovzdá materskej škole čestné vyhlásenie pre zber údajov (do 
štatistického výkazu k 15. septembru príslušného školského roka), výška príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v materskej škole je stanovená na dvojnásobný mesačný príspevok. 

3. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. Pri neuhradení poplatku zákonným 
zástupcom za predchádzajúce dva mesiace bude dieťa z materskej školy vylúčené na základe 
rozhodnutia riaditeľa. 

4. Príspevok sa neuhrádza za dieťa, ktoré je prijaté na povinné predprimárne vzdelávanie. 
5. Príspevok sa neuhrádza, 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 podľa 
osobitného predpisu.3) 

6. Príspevok sa neuhrádza za dieťa, ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 
7. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza:  

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

                                                 
1) §28 ods.5, §49 ods. 4, §114 ods.6, §116 ods. 6, §140 ods.10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene   

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
2) §15 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších zmien a doplnkov 
3) zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 



 

2 

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

 
Čl. 3 

Školský klub detí  
 

1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno - vzdelávacou činnosťou školského klubu detí 
prispieva zákonný zástupca mesačne na jedného žiaka sumou vo výške 10 eur.  

2. Príspevok sa uhrádza do 10. dňa v kalendárnom mesiaci, spôsobom ktorý určí riaditeľ školy . 
3. Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku , ak zákonný 

zástupca 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) 

 
Čl. 4 

Školská jedáleň 
 

1. Zákonný zástupca dieťaťa, žiaka a dospelý stravník uhrádza mesačne príspevok na čiastočnú 
úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií  
stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky v súlade s 3. finančným pásmom na 
nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok na režijné náklady , 
ktorí je pre: 
a) dieťa v materskej školy.........................0,50 Eur, 
b) žiaka základnej školy ............................0,50 Eur, 
c) dospelého stravníka .............................podľa skutočných zistených režijných nákladov  
na jedno hlavné jedlo 
Školská jedáleň môže poskytuje stravovanie iným fyzickým osobám so súhlasom zriaďovateľa a 
príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Cudzí stravník okrem nákladov na 

potraviny uhrádza aj režijné náklady na výrobu jedného jedla podľa skutočne zisteného 

prepočtu režijných nákladov na 1 jedlo za prvý polrok školského roku zvýšených od 1.9. 

o 10%.  

2. Výška mesačného príspevku pre jednotlivých stravníkov sa vypočíta ako súčet finančného 
príspevku  na stravovanie určeného za jedlo v 3. finančnom pásme pre príslušnú kategóriu 
stravníka a príspevku na režijné náklady, vynásobené počtom stravovacích dní v mesiaci a 
uhrádza sa do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 

3.  Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 1,30 € možno poskytnúť na 
zabezpečenie obeda a iného jedla (ďalej len dotácia na stravu) v materskej škole a v základnej škole  
na základe osobitného predpisu5) pre: 
a) každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a v materskej škole alebo 

základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej 
núdzi, 

b)  dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa 
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima 

(žiadateľovi – obci Hladovka je potrebné doložiť potvrdenie o poskytnutí pomoci v hmotnej 
núdzi alebo potvrdenie o príjme, ktorý je nižší ako životné minimum, potvrdenia na požiadanie 
vystaví Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Tvrdošíne, oddelenie hmotnej núdze), 

c) dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije 
v domácnosti, ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu 
daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 
rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu6) (žiadateľovi – obci Hladovka 
je potrebné preukázať čestné vyhlásenie).  

                                                 
4) zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
5) zákon č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
8) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/
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4. Dotáciu na stravu je možné poskytnúť za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-
vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Za 
vyučovanie v základnej škole sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez 
pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole. 

5. Zriaďovateľ školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa odseku 1 čl. 
6, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a 
príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.7) To neplatí, ak ide o deti a žiakov, 
na ktoré sa poskytuje dotácia podľa osobitného predpisu.8) 

 
Čl. 5 

Osobitné ustanovenie 
 
1. Ak je počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného na 

území Slovenskej republiky prerušená prevádzka školských zariadení a/alebo je prerušené 
vyučovanie v školách, je výška príspevkov určených v tomto všeobecne záväznom nariadení 
stanovená nasledovne:  
a) ak je prerušená prevádzka školských zariadení a/alebo je prerušené vyučovanie v školách počas 

celého kalendárneho mesiaca, je výška mesačných príspevkov v zmysle tohto nariadenia 0,00 € 
b) ak je prerušená prevádzka školských zariadení a/alebo je prerušené vyučovanie v školách len       

v niektoré dni kalendárneho mesiaca, uhrádza zákonný zástupca alebo dospelá osoba plnú 
výšku mesačných príspevkov v zmysle tohto nariadenia. 

2. Poskytovanie dotácie na stravu v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného 
stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa riadi aktuálnym Nariadením vlády 
Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 

 
Čl. 6 

             Záverečné ustanovenia 

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Hladovke dňa 

13.07.2021 uznesením č. 255/2022 a vstupuje do platnosti 01.09.2022. 
2. Nadobudnutím účinnosti sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie obce Hladovka č. 2/2021 o výške 

príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v 
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hladovka. 

3. Konanie a úhrady začaté alebo pochádzajúce z obdobia pred účinnosťou tohto nariadenia sa 
dokončia podľa v tom čase platného nariadenia 

 
 
V Hladovke dňa 01.08.2022                                                                 

   
 
PhDr. Marián Brnušák 

                                                                                                                starosta obce 
 
 
VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce, na webovom sídle obce a na centrálnej úradne elektronickej 
tabuli         dňa: 10.8.2022 
 
VZN bolo zvesené z úradnej tabuli obce, na webovom sídle obce a z centrálnej úradnej elektronickej 
tabuli         dňa: 10.8.2022 
 
Toto všeobecne nariadenie vstupuje do platnosti a účinnosti dňa 01.09.2022 
 

                                                 
7) zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
8) zákon č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 


