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OBEC HÝĽOV 
 

 

Všeobecne záväzné nariadenia obce Hýľov  č. 1/2022 o určení výšky finančných    

príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov školách a školských zariadeniach, ktorých 

zriaďovateľom je obec Hýľov. 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Hýľov 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, ustanovením § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní a v súlade s § 4 zákona č. 544/ 2010 Z.z. o dotáciách (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prijalo nasledovné 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Hýľov č. 1/2022 o určení výšky finančných príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach 

zriadených  Obcou Hýľov (ďalej len ,,VZN”) 

 

 

 
 

 

 

 

 
Návrh VZN č. 1/2022 vyvesený na úradnej tabuli obce Hýľov dňa: 30.11.2022 

Návrh VZN č. 1/2022 zvesený z úradnej tabule obce Hýľov dňa: 15.12.2022 

Návrh VZN č. 1/2022 zverejnený na internetovej stránke obce Hýľov dňa: 30.11.2022 

Návrh VZN č. 1/2022 stiahnutý z internetovej stránky obce Hýľov dňa: 15.12.2022 

VZN č.1/2022 vyvesený na úradnej tabuli obce Hýľov dňa: 16.12.2022 

VZN č. 1/2022 zverejnený na internetovej stránke obce Hýľov dňa: 16.12.2022 

VZN č. 1 /2022 nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2023 
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Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Všeobecné záväzné nariadenie sa vydáva pre školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je 

Obec Hýľov: 

a) Materská škola Hýľov 

b) Školská jedáleň pri MŠ Hýľov 

 

2. Príspevok je poplatok zákonného zástupcu, 

a) výšku a splatnosť na čiastkovú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej školy 

b) výšku a platnosť príspevku na čiastkovú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a 

podmienky úhrady v školskej jedálni. 

 

3. Výška príspevku zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa a činnosť v materských školách sa určuje  na 

mesiac a školský rok. Pri výpočte výšky príspevku sa neprihliada na kalendárne dni neprítomnosti 

dieťaťa, štátne sviatky, školské voľná a školské prázdniny v termíne od 02.09. do 30.06. 

       

             Čl. 2 

Dotácia na stravovanie 

 

1. Dotácia na stravu je príspevkom štátu na stravovanie detí v materských a základných školách, pričom v 

súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č.544/2010 Z.z. sa poskytne dotácia v sume 1,30 eura za každý deň, v 

ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo základnej škole a 

odoberalo stravu. 

2. Dotácia je určená na obed a iné jedlo. Pre potreby tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa za iné 

jedlo v súlade s ust. §4 ods. 3 zákona č.544/2010 Z.z. považuje doplnkové jedlo (desiata a olovrant). 

3. Pre dieťa materskej školy, ktoré je v poldennej výchove, je podmienkou pre uplatnenie dotácie (okrem 

desiaty), odobratie aj obeda. 

Čl. 3 

Podmienky poskytnutia dotácie na stravovanie 

 

1. Dotácia na stravu sa  poskytuje školským stravovacím zariadeniam: 

a) každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a v materskej škole alebo v 

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, 

c) dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v 

ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na 

vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného 

predpisu;
34aaa

) táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením. 

2. Zariadenie školského stravovania si nárok na dotáciu môže uplatniť len vtedy, ak sa dieťa v 

príslušný deň zúčastní   výchovno   –   vzdelávacej   činnosti   v materskej   škole   alebo v 

základnej škole a odoberie stravu. 
Čl. 4 

Výška príspevku v materských školách 

 

1. Mesačný príspevok zákonného zástupcu na čiastkovú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v 

materskej škole:  

-  na jedno dieťa vo výške 15 € / mesiac od troch rokov veku dieťaťa,  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/544/#poznamky.poznamka-34aaa
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/544/#paragraf-4.odsek-4
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-  na jedno dieťa  vo výške 40  € / mesiac do troch rokov ( vrátane mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši 3 roky) 

2. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza zo zákona 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,  

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.  

3. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa, ktoré má 

prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, z 

dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom za čas prerušenej dochádzky.  

4. Počas prerušenia prevádzky materskej školy v čase školských prázdnin podľa § 2 ods. 6 Vyhlášky 

MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v platnom znení uhrádza zákonný zástupca pomernú časť 

príspevku určeného v bode 1 tohto článku.  

5. Príspevok podľa bodu 1 tohto článku uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vopred do 10. dňa 

príslušného kalendárneho mesiaca. Po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa – platiteľa sa môže 

vyberať príspevok súhrne za viac mesiacov v príslušnom roku. 

Čl. 5 

Výška príspevku v školskej jedálni 

 

1. V zmysle § 140 a § 141 školského zákona prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu 

nákladov v ŠJ vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti 

na odporúčané výživové dávky v súlade s 4 finančným pásmom na nákup potravín vydaných 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov. Zákonný zástupca prispieva aj na úhradu režijných nákladov v ŠJ. 

 

2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ a príspevok na režijné náklady v ŠJ je: 

Výška príspevku pre žiakov je nasledovná: 

 
Materská škola (denné) – stravníci od 2 do 5 rokov (4. finančné pásmo) (dieťa v HN alebo ŽM ) 

 

                 náklady na nákup potravín 
Dotácia z 

ÚPSVaR 

Platba 

zákonného  zástupcu 

desiata obed olovrant spolu (€) spolu (€) spolu (€) 

0,65 1,50 0,55 2,70 1,30 1,40 

 

Materská škola (denné) – stravníci rok pred plnením povinnej školskej 
dochádzky                (4. finančné pásmo) 

(dieťa v HN alebo ŽM, alebo 

s neuplatneným daň bonusom ) 

náklady na nákup potravín Dotácia z ÚPSVaR 

Platba 
zákonného 
zástupcu 

desiata obed olovrant spolu (€) spolu (€) spolu (€) 

0,65 1,50 0,55 2,70 1,30 1,40 

 
 

Čl. 6  

Stravovanie a príspevok dospelých stravníkov v školskej jedálni 

 

1. Stravovanie zamestnancov sa realizuje v súlade so Zákonníkom práce. Hodnota obeda sa stanovuje 

na sumu 4,60 €, pričom zamestnanec prispieva sumou 1,57 € a zamestnávateľ sumou 2,53 €. Príspevok 

zo sociálneho fondu je 0,50 €. 
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Čl. 7 

Platenie príspevku 
 

1. Príspevok na režijné náklady: 

a) pre stravníkov od 2-6 rokov je vo výške 2,00 €/mesačne. Za obdobie september až december sa 

uhrádza jednorázovo príspevok (8 €) do 15. septembra, za obdobie január až jún, sa uhrádza 

jednorázovo príspevok (12 €) do 15. januára v hotovosti vedúcej školskej jedálne alebo bankovým 

prevodom  na príjmový účet  obce Hýľov: SK78 5600 0000 0004 5757 3001. 

b) pre dospelých stravníkov je vo výške  2,70€ na jedno jedlo. Príspevok je určený na základe 

metodiky výpočtu  režijných nákladov na jedno jedlo. Príspevok na úhradu režijných, je 

zamestnanec obce a iná fyzická osoba povinný uhradiť priamou platbou vedúcej školskej jedálne 

podľa prehľadu o počte vydaných jedlách v mesiaci 

2. Platenie príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou je zákonný zástupca 

povinný uhradiť a to do 15. dňa v danom kalendárnom mesiaci v hotovosti riaditeľke MŠ.  

 

3. Platenie príspevku na stravu dieťaťa je povinný zákonný zástupca a dospelý stravník uhradiť a to 

najneskôr do 15. dňa v danom kalendárnom mesiaci na účet školskej jedálne poštovou poukážkou, 

alebo bankovým prevodom na účet Školskej jedálne: SK78 5600 0000 0004 5757 1006. 

 

4. Stravné sa uhrádza vopred na celý mesiac, preplatky stravného sa odpočítavajú mesiac pozadu. 

 
Čl. 8 

Finančný limit na stravu 

 
1. Finančný limit na stravu pokiaľ je : 

a) schválený finančný limit na stravu nižší ako je výška dotácie, zostávajúci rozdiel je možné použiť na 

zakúpenie doplnkového jedla /ovocie a pod. / alebo na prevádzkové náklady zariadenia školského 

stravovania / režijné náklady/. 

b) schválený finančný limit na stravu vyšší ako je výška dotácie, zákonný zástupca dieťaťa je povinný 

uhradiť zariadeniu školského stravovania, t. j. Školskej jedálni zostávajúci finančný rozdiel, a to 2x za 

príslušný školský rok, na základe vyúčtovania zariadenia školského stravovania, 

- za obdobie od 1.9. – 31.12. príslušného školského roka najneskôr do 31.12. v príslušnom kalendárnom 

roku 

- za obdobie od 1.1.- 30.6. príslušného školského roka najneskôr do 7 kalendárnych dní po ukončení 

príslušného školského roka. 

 
Čl. 9 

Povinnosti zákonného zástupcu 

 
1. Zákonní zástupcova detí a žiakov sú povinní rešpektovať podmienky poskytovania dotácie v zmysle 

ust. § 4 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách, a to predovšetkým: 

 

a) zákonný zástupca dieťaťa je povinný v prípade záujmu o poskytovanie stravovania v školskej jedálni 

prihlásiť dieťa na stravu formou vyplnenia a odovzdania „Prihlášky na stravu v Školskej jedálni“, kde 

svojim podpisom súhlasí s dodržiavaním stanovených pravidiel 

b) Zákonný zástupca dieťaťa MŠ mimo dieťaťa rok pred plnením povinnej školskej dochádzky je 

povinný uhradiť príspevok na stravu za mesiac september najneskôr do 

5. dňa tohto mesiaca. A príspevok za ďalšie mesiace školského roka sa uhrádza vopred do 20. dňa 
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príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu za ktorý sa príspevok 

uhrádza. 

c) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný odhlásiť zo stravy alebo prihlásiť dieťa na stravu  deň vopred 

do 14:00, telefonicky na telefónnom čísle Školskej jedálne alebo osobne u vedúcej Školskej jedálne 

a/alebo u ňou povereného zamestnanca. V prípade ak zákonný zástupca neodhlási dieťa zo stravy na 

základe vyššie uvedených podmienok, je povinný uhradiť školskej jedálni finančnú náhradu, a to 

náklady na nákup potravín určeného finančného pásma. Tieto náklady /finančnú náhradu/ vyúčtuje 

Školská jedáleň zákonnému zástupcovi po ukončení príslušného kalendárneho mesiaca za každý 

neodhlásený deň (do 10. dňa nasledujúceho mesiaca), a zákonný zástupca dieťaťa je povinný túto 

náhradu uhradiť školskej jedálni najneskôr do posledného dňa nasledujúceho mesiaca. 

 
 

Čl. 10 

Diétne stravovanie 

 

1. V prípade, že si zdravotný stav dieťaťa, poberateľa dávky v hmotnej núdzi, životného minima 

alebo ktoré je z domácnosti kde si ani jeden člen na toto dieťa neuplatnil daňový bonus, vyžaduje 

osobitné stravovanie zmysle u st. § 140 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z., predovšetkým 

o šetriaca diéta (pri chorobách tráviaceho traktu, obezite) 

o diabetická diéta (pri zvýšenej hladine cukru v krvi – cukrovka) 

o bezlepková diéta (porucha vstrebávania lepku – celiakia) 

a) predloží zákonný zástupca dieťaťa Školskej jedálni zápisný lístok na diétne stravovanie spolu 

s písomným potvrdením od príslušného odborného lekára – špecialistu podľa druhu 

požadovanej diéty najneskôr do 15.9. príslušného školského roka alebo kedykoľvek počas 

školského roka, bezodkladne po tom, ako u dieťaťa vznikne potreba diétneho stravovania 

podľa písomného potvrdenia od príslušného odborného lekára – špecialistu; 

b) riaditeľ školy vydá rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na diétne stravovanie; 

c) ak riaditeľ školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na diétne stravovanie, poskytne mu 

Školská jedáleň diétne stravovanie, ak ho zabezpečuje. 

 

2. Ak obec Hýľov ako zriaďovateľ Školskej jedálne nemá vytvorené podmienky pre výroby 

určených diét v zmysle u st. § 140 ods.5 zákona č.245/2008 Z.z., predovšetkým 

o šetriaca diéta (pri chorobách tráviaceho traktu, obezite) 

o diabetická diéta (pri zvýšenej hladine cukru v krvi – cukrovka) 

o bezlepková diéta (porucha vstrebávania lepku – celiakia) 

vyplatí zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktoré je poberateľom dávky v hmotnej núdzi, životného 

minima alebo ktoré je z domácnosti kde si ani jeden člen naň neuplatnil daňový bonus, dotáciu na 

stravu v súlade s ust. § 4 zákona č. 544/2010 Z.z., na jeho účet, t. j. vo výške 1,30 eur na deň,a to 

vždy najneskôr do posledného dňa mesiaca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom mala 

byť diétna strava dieťaťu poskytnutá v Školskej jedálni, s výnimkou mesiaca december príslušného 

školského roka, kedy bude dotácia vyplatená zákonnému zástupcovi dieťaťa do 31.12. príslušného 

školského roka. 

Nárok na vyplatenie dotácie v termíne podľa tohto ustanovenia vzniká zákonnému zástupcovi 

dieťaťa najskôr dňom doručenia písomného potvrdenia od príslušného odborného lekára – 

špecialistu o druhu požadovanej diéty Školskej jedálni. Zákonný zástupca dieťaťa je rovnako 

povinný doručiť Školskej jedálni najneskôr po uplynutí 6 mesiacov od doručenia potvrdenia 

odborného lekára - špecialistu aktualizované potvrdenie o požadovanej diéte. V prípade ak zákonný 

zástupca nepredloží Školskej jedálni aktualizované potvrdenie o požadovanej diéte najneskôr do 

uplynutia 6 mesiacov od predloženia posledného písomného potvrdenia, obec Hýľov ako 
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zriaďovateľ Školskej jedálne stráca povinnosť vyplácať zákonnému zástupcovi dieťaťa dotáciu na 

stravu, v deň nasledujúci po uplynutí 6 mesiacov od doručenia písomného potvrdenia o požadovanej 

diéte. 

Čl. 11 

Účinnosť 

 

1. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov bol návrh tohto VZN č. 1/2022 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú 

úhradu nákladov školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Hýľov 

zverejnený na úradnej tabuli obce Hýľov a na internetovej stránke obce Hýľov. 

2. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Hýľove dňa 

15.12.2022 a  schválilo ho uznesením č. 13/2022. 

3. VZN č. 1/2022 nadobúda účinnosť 1. januára 2023. 

4. VZN č. 1/2022 bude prístupné k nahliadnutiu po nadobudnutí účinnosti na obecnom úrade 

v Hýľove a na internetovej stránke obce Hýľov. 

 

Čl. 12 

Zrušovacie ustanovenia 
 

VZN č. 1/2021zo dňa 26.10.2021, VZN č. 2/2019 zo dňa  30.07.2019 a dodatok č. 1 k VZN č. 

2/2019 zo dňa 11.02.2021  strácajú účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti nového VZN       

č.1/2022. 

 

Čl. 13 

Záverečné ustanovenia 

 

1. 1. Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, vychádza z platnej právnej úpravy 

Slovenskej republiky, predovšetkým zo zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon), zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a 

zo zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách. 

 

2. Všetky príspevky uvádzané v tomto nariadení sú splatné v lehotách určených riaditeľmi 

príslušných škôl a školských zariadení. Zákonný zástupca žiaka, ako aj iné dotknuté osoby sú 

povinné za týmto účelom zistiť lehoty splatnosti jednotlivých príspevkov na školách.  

3. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce Hýľov v 

lehote uvedenej v §6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov.  

4. Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 13/2022 zo dňa  15.12.2022.  

5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda právoplatnosť 15. dňom vyvesenia na úradnej tabuli 

obce Hýľov a od zverejnenia na webovom sídle obce Hýľov a účinnosť od 01.01.2023. 

 

V Hýľove dňa : 16.12.2022 

  

 Bc. Júlia Kočíková 

   starosta obce 


