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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE KALŠA 

 

č. 2/2019 

o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou 

KALŠA  
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kalša, v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a ustanoveniami § 

28, § 29 a  § 140 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní  (ďalej len 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 uznieslo sa dňa 12. 08. 2019 na tomto všeobecne záväznom nariadení č. 

2/2019 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou KALŠA  

(ďalej len „VZN“) : 

 

                               

§ 1 

Ú V O D N É   U S T A N O V E N I E 

 

 

1) Obecné zastupiteľstvo v Kalši dňa 12.08.2019  podľa § 6  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  r o z h o d l o,  že v nadväznosti na zákon č. 245/2008 

Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

zavádza s účinnosťou   od  1. septembra 2019  príspevky zákonných zástupcov za pobyt 

v školách a školských zariadeniach ako i za stravu, poskytovanú v školskej jedálni.  

 

2) Všeobecne záväzné nariadenie sa vydáva pre Základnú školu s materskou školou Kalša, 

ktorej zriaďovateľom je Obec Kalša. 

 

3) príspevok je poplatok zákonného zástupcu  

a. na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy 

b. na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí 

c. na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa 

vekových kategórií stravníkov  

 

4) Výška príspevku zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa a činnosť v materskej škole,  

a školskom klube detí 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 1.9. do 30.6.  školského roka, pri materských školách od 1.9. do 31.7.  

 

5) Výška príspevku zákonného zástupcu za stravu je určená na deň. Pri vyúčtovaní poplatku sa 

postupuje nasledovne: počet prihlásených dní na stravu x sadzba príspevku. 

  

 

§ 2 

VÝŠKA PRÍSPEVKU V MATERSKEJ ŠKOLE 

 

1) V zmysle zákona § 28 školského zákona za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou 

prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na 

jedno dieťa sumou:     4,- € / mesiac. 
 



2) Príspevok sa  v zmysle § 28 ods. 6 a 7 školského zákona neuhrádza: 

a) za dieťa, 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 k dávke v hmotnej núdzi 

c) za dieťa, ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu 

d) za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 

preukázateľným spôsobom 

e) za dieťa, 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. 

 

§ 3 

VÝŠKA PRÍSPEVKU V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ 

 

 

1) V zmysle zákona § 114 školského zákona  prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu 

nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí  na žiaka mesačne podľa druhu výučby 

sumou: 

 
a) výchovný odbor školského klubu detí             3,- € / mesiac. 

 

 

§ 4 

VÝŠKA PRÍSPEVKU V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI  

 

 

1) Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Kalša bude poskytovať stravu deťom, 

žiakom a zamestnancom.  

 

2) Veľkosť porcie jedla je daný vekovou kategóriou stravníka podľa zákonných výživových 

dávok.  

 

3) Veľkosť porcie dospelej osoby, t. j.: zamestnanca školy a školského zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kalša ako i veľkosť porcie  cudzieho stravníka je zhodná 

s normou vekovej kategórie stravníkov 15 – 18 ročných. Školská jedáleň neposkytuje stravu 

v reštauračných normách.  

 

4) V zmysle § 140 školského zákona  uhrádza zákonný zástupca finančný príspevok na 

stravovanie  vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov 

v súlade s finančnými pásmami určenými Ministerstvom školstva SR bez úhrady režijných 

nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov. 

 
5) Príspevok na nákup potravín na jedno dieťa materskej školy je určený spolu na jeden deň vo 

výške  1,34 €, z toho desiata 0,34 €, obed 0,80 , olovrant 0,23 € - prvé finančné pásmo na 

nákup potravín v zmysle § 140 školského zákona od 1.9.2019. 

 

6) Príspevok na nákup potravín na jeden obed je pre žiaka I. stupňa  základnej školy 1,08 € - prvé 

finančné pásmo nákladov na nákup potravín od 1.9.2019. 

 



7) Príspevok na nákup potravín na podaný olovrant  pre deti v školskom klube detí pre žiaka I. 

stupňa základnej školy je 0,31 € - prvé finančné pásmo nákladov na nákup potravín od 

1.9.2019. 

 

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

v školskej jedálni sa skladá s príspevku na nákup potravín na jeden obed podľa prvého 

finančného pásma pre stravníkov od 15 do 19 rokov 1,26 € a režijných nákladov na výrobu 

jedál vo výške 1,74 €. Výsledná cena obeda je vo výške 3 €. 

 

9) Z celkovej ceny obeda 3 € prispieva zamestnávateľ 55% nákladov 1,64 €, príspevok zo 

sociálneho fondu vo výške 0,45 € a príspevok zamestnanca je vo výške 0,91 €. 

 

10) V školskej jedálni sa nepripravujú diétne jedlá pre deti a žiakov, u ktorých podľa posúdenia 

ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie podľa materiálno – 

spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie vydané ministerstvom školstva. 

 

11) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v súlade s § 4 

ods. 3 a ods. 6 zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny SR. Úhrada výšky príspevku za stravovanie sa zákonnému zástupcovi dieťaťa 

znižuje o dotáciu poskytnutú podľa vyššie uvedeného osobitného predpisu.  

 

12) Spôsob evidencie stravníkov, ich odhlasovanie a prihlasovanie na stravu upraví riaditeľ/ka 

školy v internom predpise.  

 

 

§ 5 

PLATENIE   PRÍSPEVKU 

 

 

1) Poplatok uvedený v § 2 bod 1 tohto nariadenia, je zákonný zástupca povinný uhradiť 

príslušnému zariadeniu v zmysle § 28 ods. 4 školského zákona  vopred a to do 10. dňa 

v kalendárnom mesiaci. 

 

2) Poplatok uvedený v § 3 bod 1 tohto nariadenia, je zákonný zástupca povinný uhradiť 

príslušnému zariadeniu v zmysle § 114  ods. 3 školského zákona vopred a to do 10. dňa 

v kalendárnom mesiaci. 

 

3) Poplatky uvedené v § 4 bodoch 5 až 9 platí zákonný zástupca dieťaťa, zamestnanec školy 

a cudzí stravník vopred  a to do 15. dňa kalendárneho mesiaca, s výnimkou septembra, kedy 

je stravník povinný zaplatiť príspevok najneskôr do 15.9. na dva mesiace súčasne t. j. za 

september a október. 

 

4) Vyúčtovanie poplatkov uvedených v bode 3 upraví riaditeľ/ka školy interným predpisom. 

Interný predpis musí byť riadne zverejnený na verejne prístupnom mieste v rámci budovy 

školskej jedálne a výdajnej školskej jedálne.  

  

 

§ 6 

Z Á V E R E Č N É   U S T A N O V E N I A 

 

1) Spôsob evidencie stravníkov, ich odhlasovanie a prihlasovanie na stravu, vyúčtovanie 

poplatkov  uvedených v §5 bod 3  upraví riaditeľ/ka školy v internom predpise. Interný predpis 



musí byť riadne zverejnený na verejne prístupnom mieste v rámci budovy školy a výdajnej 

školskej jedálne. 

 

 

2) Dňom  účinnosti tohto  všeobecne  záväzného nariadenia sa ruší  Všeobecne  záväzné 

nariadenie obce Kalša č. 2/2016 zo dňa 16. 06. 2016. 

 

§ 7 

       Ú Č I N N O S Ť 

 

 

    Toto Všeobecné záväzné nariadenie obce KALŠA nadobúda účinnosť 1. septembra 2019. 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Ing. Gabriela Ivaňáková v.r. 

                                                                                                          starostka obce    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


