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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hnilčík č. 4/2022 

 o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy a výšky príspevku na režijné 
náklady a  podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Hnilčík 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Hnilčík na základe samosprávnej pôsobnosti podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 
4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 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 

vydáva 
 

toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje výška príspevku na činnosť materskej školy a  výška 
príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 

 
 

§ 1  
Predmet úpravy  

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku 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: 
a) za pobyt dieťaťa v materskej škole,  

b) na čiastočnú úradu nákladov v školskej jedálni a výška príspevku na režijné náklady v školskej jedálni.  
 

§ 2  
Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole  

 
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov 

      materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 15,– eur. 
 

2) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca uhrádza v hotovosti priamo do pokladne    
    Materskej školy v Hnilčíku do 20.dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.  
 
3) Príspevok sa neuhrádza za dieťa:  
a/ ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 
b/ ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi  MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a  
    príspevkov k dávke v hmotnej núdzi  
c/ ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 
 
4) Príspevok v materskej škole sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza za dieťa: 
a/ ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z   
    dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.  
b/ ktoré nedochádzalo do školy v čase prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená  
    zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť  
    určeného príspevku . 
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§3 
Školská jedáleň 

 
1) Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení; so súhlasom 

zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať 
aj iné fyzické osoby (§140 ods. 3 zákona č.245/2008 Z. z.). 

 
2) Školská jedáleň, poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný 

zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na 
odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca čiastočne prispieva aj na úhradu režijných nákladov na 
prevádzku zariadenia školského stravovania. 

 
3) Finančné pásma sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, určujú náklady na nákup 

potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka 
vo výške nákladov na nákup potravín. 

 
 

§4 
Určenie výšky príspevku 

 
1) Príspevok na úhradu režijných nákladov na prevádzku zariadenia školského stravovania je stanovený sumou 

vo výške 0,20 EUR 
- deti/deň 
- dospelé osoby/odobraté jedlo 

 
2) Obec Hnilčík určuje výšku príspevku na stravovanie v školskej jedálni na stravníka a jedlo v čase ich pobytu 

v škole alebo školskom zariadení nasledovne: 
 

Veková kategória Desiata Obed Olovrant Spolu 
a) Materská škola - stravníci od 2 do 6 rokov 

- Finančné pásmo A 
0,50 1,20 0,40 2,10 

b)Materská škola, základná škola - stravníci 
zamestnanci a ostatné fyzické osoby (dospelé 
osoby) 

- Finančné pásmo B 

  
2,40 

  
2,40 
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3) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie určenú týmto VZN podľa 
vekových kategórií stravníkov určenú v článku 2 ods. 2 v bodoch a) až c) tohto VZN. Zamestnanci a ostatné fyzické 
osoby uhrádzajú výšku finančného príspevku na stravovanie určenú týmto VZN v čl. 2 ods. 1 bod b). 

 
4) V prípade, že bude zriaďovateľovi poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa 

zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v 
znení neskorších predpisov, zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza finančný príspevok na stravovanie určený 
týmto VZN podľa vekových kategórií stravníkov určený v článku 2 ods. 2 v bodoch a) až c) tohto VZN znížený o 
poskytnutú dotáciu. 

 
5) Hodnota jedla pre dospelých stravníkov zahŕňa výšku finančného príspevku podľa zvoleného finančného 

pásma pre príslušné zariadenie školského stravovania vo výške celkových nákladov na potraviny a režijných 
nákladov na výrobu jedného jedla ako pre vekovú kategóriu stravníkov 15-19 ročných. 

 
Podrobný rozpis finančnej hodnoty stravy je v prílohe č. 1 

 
 

§5 
Určenie podmienok úhrady v školskej jedálni 

 
1) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, zamestnanci a ostatné fyzické osoby sú povinné uhradiť príspevok na 

stravovanie a príspevok na úhradu režijných nákladov v hotovosti do pokladne a to mesačne  najneskôr do 
konca kalendárneho mesiaca. 

 
2) V prípade splnenia podmienok na poskytovanie dotácie podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v 

pôsobnosti MPSVaR SR zákonný zástupca uhrádza náklady na nákup potravín a príspevok na režijné náklady 
mesačne. 

 
§6 

Záverečné ustanovenia 
 

1) Ruší sa VZN č. 2/2022 zo dňa 1.10.2022 
 

2) Toto Všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Hnilčík č. 18-
9-/12-2022 dňa 9.12.2022 

 
3) VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2023 

 
 
 

Vlastimil Novotta 
starosta obce 
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Bežní stravníci 
PRÍLOHA č. 1 

Rozpis ceny stravného lístka pre zákonných zástupcov podľa druhu jedla pre deti MŠ: 
 

Nákup potravín Čiastočná úhrada Cena stravného 
lístka režijn. nákladov 

desiata 0,50 € 0,00 € 0,50 € 
obed 1,20 € 0,20 € 1,40€ 
olovrant 
celodenná strava 

0,40 € 
2,10 € 

0,00 € 
0,20 € 

0,40€ 
2,30 € 

 

V súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na stravu pre deti v 
hmotnej núdzi zriaďovateľ určuje poplatok rodičov na jedno odobrané jedlo nasledovne: 

 
 
 

Cena stravného lístka pre rodiča v prípade priznania dotácie na stravu 
Typ stravníka Desiata 

(€) 
Obed 
(€) 

Olovrant (€) Spolu 
(€) 

deti MŠ 0,00 1,– 0,00 1,– 

 

Rozpis finančnej hodnoty (v €) hlavného jedla dospelých stravníkov - zamestnancov 
 

 
Typ stravníka Fin. 

náklad 
y na 

nákup 
potraví 

n 
v € 

Režijné 
náklad 
y v € 

Celková 
hodnota 
hlavného 

jedla 
v € 

Zamestnávat 
eľ hradí 55 

% 
v € 

Príspevok 
zamestnanc 

a a soc. 
fondu v € 

Príspevo 
k zo soc. 
fondu v € 

Úhrada 
stravníko 

m v € 

  
A 

 
B 

 
(A+B)=C 

 
(Cx55%)=D 

 
(Cx45%)= 

E 

z toho 
réžie 

F=E-A 

 
G 

 
(E-G)=H 

Zamestnanci 
školských 
zariadení 

2,40 3,38 5,78 3,18 2,60 0,20 0,60 2,– 
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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hnilčík č. 4/2022 o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy a výšky     

príspevku na režijné náklady a  podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hnilčík 
 

Vyhodnotenie pripomienok 
k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce (VZN) 

 
VZN číslo 4/2022 
Názov Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hnilčík č. 

4/2022 o určení výšky príspevku na činnosť 
materskej školy a výšky príspevku na režijné 
náklady a  podmienky úhrady v školskej jedálni v 
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hnilčík  

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli 21.11.2022 
Návrh na VZN zverejnený na internetovej 
adrese obce dňa: 

21.11.2022 

Lehota pre podávanie pripomienok k návrhu 
VZN končí dňa 

  5.12.2022 

Počet predložených pripomienok: 
 

 
 

Poradové číslo pripomienky 
 

Predkladateľ  

Text pripomienky  

Návrh A/N*  

Zdôvodnenie návrhu  

Stanovisko obce  

 
 

 uveďte A – návrh na prijatie pripomienky 
 uveďte B – návrh na zamietnutie pripomienky 

 
Záver: 
V lehote na podávanie pripomienok neboli k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Hnilčík 
č. 4/2022 podané žiadne pripomienky.  

V Hnilčíku dňa 5.12.2022 

Vyhodnotenie pripomienok vykonali: 

 
Vlastimil Novotta, starosta obce 

 


