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   Všeobecne záväzné nariadenie obce Šamudovce 

č. 4/2023 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Šamudovciach v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 6 ods. 24 

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 a ustanoveniami § 28, § 49, § 114, § 116 a § 

140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 

v y d á v a  
 

 

Všeobecne záväzné nariadenie  č.4/2023  o určení výšky finančných 

príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov za pobyt v materskej škole 

a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šamudovce 
 

 

PRVÁ ČASŤ 

Všeobecné ustanovenia 
 

Článok 1 

Účel a predmet 

 

 

1. Účelom tohto VZN je určenie výšky mesačného príspevku, ktorý 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 za pobyt v materskej škole a na čiastočnú 

úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním 

v Materskej škole Šamudovce, ktorej zriaďovateľom je obec Šamudovce. 

 

 

Článok 2 

Druhy príspevkov 

1. V materskej škole sa uhrádzajú tieto príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na 

výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním (ďalej len „príspevky“): 

a) príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

b) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v zariadení 

školského stravovania. 



 

DRUHÁ ČASŤ 

 Príspevky v Materskej Škole Šamudovce 

 

Článok 3  

Určenie výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 

 

1. V súlade s § 28 ods. 3 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu.  

2. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na 

čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole mesačne na jedno dieťa:   

Sumou 5 € (Päť eur) pri poldňovom pobyte v materskej škole 

3. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole uhrádza jeho zákonný zástupca vopred do 

10. dňa v kalendárnom mesiaci. 

4. Ak je dieťa prijaté do materskej školy v priebehu školského roka, za prvý mesiac 

dochádzky sa príspevok uhrádza vždy do troch pracovných dní odo dňa, v ktorom bolo 

zákonnému zástupcovi doručené rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy. 

5. Príspevok sa neuhrádza za dieťa v súlade s § 28 ods. 6 zákona 245/2008 Z.z. o výchove 

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

neskorších predpisov v nadväznosti na § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom 

minime v platnom znení. 

 

 

Článok 4 

Oslobodenie od platenia príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole  

 

1. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

b) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným 

spôsobom. Preukázateľný spôsob je predloženie potvrdenia od lekára (ak je dôvodom 

choroba) a čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o rodinných dôvodoch prerušenia 

dochádzky do materskej školy 

c) 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 vo výške vypočítanej pomerom dní. 

2. Konkrétnu výšku príspevku podľa článku 4 písm. 1 odst. b) VZN oznámi zákonnému 

zástupcovi riaditeľ/ka materskej školy. 

 

 

 



 

TRETIA ČASŤ  

Príspevky v zariadení školského stravovania 

 
Článok 5 

Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za stavovanie 

v zariadení školského stravovania  

 

1. Školská jedáleň pri Materskej škole Šamudovce, ktorej zriaďovateľom je obec 

Šamudovce, poskytuje stravovanie deťom materskej školy (ďalej len ,,MŠ“), za 

čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca, vo výške nákladov  na 

nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané 

výživové dávky.  

2. Školská jedáleň pri Materskej škole Šamudovce, ktorej zriaďovateľom je obec 

Šamudovce zabezpečuje odber stravy žiakom Základnej školy Šamudovce 23 (ďalej 

len ,,ZŠ“), za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca, vo výške 

nákladov  na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na 

odporúčané výživové dávky. 

3. Finančné pásma určujú náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 

kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa MŠ, žiaka ZŠ vo výške 

nákladov na nákup potravín. Sú stanovené Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky. 

4. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa MŠ alebo žiaka ZŠ vo výške 

nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórii stravníkov v nadväznosti 

na odporúčané výživové dávky, je určený na každý stravovací deň nasledovne: 

 

 

Ukazovateľ Finančné pásmo A 

Náklady na nákup potravín na jedno jedlo 

– 3. finančné pásmo 

 

Spolu náklady 

na nákup 

potravín 

Platba zákonného 

zástupcu za jeden 

deň (doplatok za 

nákup potravín) 

desiata obed olovrant 

Stravník -dieťa 

MŠ od 2 do 6 

rokov 

0,50 € 

 

 1,20 € 0,40 € 2,10 € 2,10 € 

Stravník  -  

Žiak prvého 

stupňa ZŠ od 6 do 

11 rokov 

0 € 1,70 € 0 € € 1,70 € 1,70 € 

5. Diétne stravovanie sa v materskej škole neposkytuje z kapacitných dôvodov, nakoľko 

nie sú  vytvorené podmienky pre tento druh stravovania. 

 

 

 

Článok 6 

Určenie výšky  mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie 

v zariadení školského stravovania 

 



 

1. Obec Šamudovce, ktorá je zriaďovateľom Školskej jedálne pri materskej škole povoľuje 

odber stravy zamestnancom obce. 

2. Obec Šamudovce, ktorá je zriaďovateľom Školskej jedálne pri materskej škole povoľuje 

odber stravy aj iným  fyzickým osobám, ako sú uvedené v bode 1 tohto článku, a to so 

súhlasom obce a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 

3. Dospelý stravník v školskej jedálni uhrádza finančný príspevok za odber stravy za jedno 

hlavné jedlo ktoré sa skladá z príspevku vo výške nákladov na nákup potravín a režijných 

nákladov. 

4. Denný príspevok dospelých stravníkov na nákup potravín sa uhrádza podľa finančného 

pásma stanoveného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky pre dospelého stravníka  pre vekovú kategóriu stravníkov Stredná škola od 

15  do 19 rokov nasledovne: 

 

 

Dospelý stravník Príspevok 

na nákup 

potravín 

Režijné 

náklady 

Celková 

cena 

obeda 

Príspevok 

zamestnávateľa 

Príspevok 

sociálneho 

fondu 

Úhrada 

stravníka 

Zamestnanec  2,40 € 

 

0 €  € 1,32 € 0,90 € 0,18 € 

Iná fyzická 

osoba 

2,40  €  0 €          € 0 € 0 € 2,40 € 

 

 

 

Článok  7  

Podmienky stravovania 

 

1. Dieťa má nárok na stravu iba v čase, keď sa zúčastňuje vyučovania v materskej škole, 

alebo v základnej škole. Ak dieťa ochorie alebo sa z rôznych dôvodov nezúčastní 

vyučovacieho procesu, treba ho odhlásiť, vtedy nárok na stravu zaniká. Výnimkou je 

1.deň ochorenia, keď rodič dieťa odhlásiť nestihne. 

2. Odhlasovanie zo stravy sa uskutočňuje: osobne v materskej škole, telefonicky na číslo  

0902 905 704 alebo prostredníctvom e-mailu mssamudovce@centrum.sk a to v čase od 

07:00 – 12:00 predchádzajúceho pracovného dňa 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

SPOLOČNÉ, ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA 

Článok 8 

Podmienky úhrady a splatnosť príspevku  

1. Náklady na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca 

a. dieťaťa materskej školy a žiaka základnej školy za odobratú stravu v danom 

stravovacom dni 

mailto:mssamudovce@centrum.sk


 

b. dieťaťa materskej školy a žiaka základnej školy za odobratú stravu v danom 

stravovacom dni- prvý deň neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní 

c. neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca neodhlásil dieťa 

alebo žiaka od 7:00 12:00 predchádzajúceho pracovného dňa 

2. Náklady na nákup potravín a režijne náklady uhrádza zamestnanec obce Šamudovce 

a iná fyzická soba za odobratú stravu v danom stravovacom dni. 

3. Úhradu celkových nákladov v zariadení stravovania je nutné realizovať do 18. dňa 

kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok uhrádza. Príspevok sa uhrádza na bankový 

účet školskej jedálne, prípade v hotovosti k rukám vedúcej školskej jedálne. 

4. Hodnota jedla pre iné fyzické osoby zahŕňa výšku finančného príspevku podľa 

zvoleného pásma a určenú výšku režijných nákladov. 

5. Preplatky za neodobratú a včas odhlásenú stravu budú vrátené spätne na účet  

zákonného zástupcu,  alebo dospelého stravníka, prípadne v hotovosti do rúk zákonného 

zástupcu, alebo dospelého stravníka. 

 

Článok 9 

Postup pre zníženie alebo odpustenie príspevkov 

1. Žiadosť o zníženie alebo odpustenie príspevkov môže uplatniť zákonný zástupca u 

zriaďovateľa – obec. Písomné žiadosti je potrebné doručiť na obecný úrad. 

2. Obec môže o žiadosti rozhodnúť za podmienky, že k žiadosti bude zo strany zákonného 

zástupcu predložený doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a 

príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 

3. Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú 

podmienky zníženia a odpustenia príspevkov, t. j. pokiaľ je zákonný zástupca 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa 

osobitného predpisu. 

4. Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku, 

zákonný zástupca túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámi na obecný úrad. 

5. Tento postup sa neuplatní, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa 

osobitného predpisu. 

Článok 10 

Záverečné ustanovenia 

Týmto všeobecným nariadením sa mení a dopĺňa všeobecné nariadenie č.4/2022 na 

ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Šamudovce dňa 07.09.2022 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023 

 

 

 

 

         Emil Ircha 

         starosta obce 


