
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Kostolné odo dňa: 28.11.2022 do 14.12.2022 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kostolné v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 a  § 11 ods. 

4 písm. g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na 

základe ustanovení zákona č.  245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti  

v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov     v  y  d  á  v  a 

 

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E 

Č. 3/2022 

 

o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  

a  

určenie podmienok úhrady v školách a školských zariadeniach v 

zriaďovateľskej  pôsobnosti obce. 



ÚVODNÉ  USTANOVENIA 

§ 1 

 

(1) Príspevkom sa rozumie finančná čiastka, ktorou prispieva zákonný zástupca alebo 

dospelá osoba mesačne na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského 

zariadenia. 

(2) Druhy príspevkov 

a)  príspevok za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Kostolnom 

b)  príspevok za poskytnutie stravovania v Školskej jedálni pri Základnej škole            v 

Kostolnom 

 

 

 Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole 

§ 2 

 

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

čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne sumou 10,00 €. 

Príspevok uhrádza zákonný zástupca do 10. dňa v kalendárnom mesiaci bankovým 

prevodom na bankový účet zriaďovateľa vedený vo Všeobecnej úverovej banke a.s. IBAN 

SK54 0200 0000 0009 2472 8202 alebo v hotovosti do pokladnice v materskej škole. 

 

(1) Príspevok 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, 

c) ak zákonný zástupca predloží zriaďovateľovi materskej školy doklad o tom, že je 

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

 

                                            

 

 

 



Výška príspevku za poskytnutie stravovania v školskej jedálni 

§ 3 

 

(1) Školská jedáleň pri Základnej škole Kostolné poskytuje stravovanie deťom 

materskej školy, žiakom základnej školy, zamestnancom školy a školských zariadení, so 

súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu v 

školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby. Tieto fyzické osoby si hradia stravné v plnej 

výške, ktoré pozostáva z nákladov na nákup potravín určených podľa tohto VZN a režijných 

nákladov. 

 

(2) Príspevok na stravovanie uhrádza zákonný zástupca detí a žiakov vo výške 

nákladov na nákup potravín a na časť režijných nákladov na prevádzku zariadenia školského 

stravovania podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové  

dávky a finančného pásma určeného Ministerstvom školstva SR nasledovne: 

           

      Náklady na nákup potravín a časť režijných nákladov na jedno jedlo: 

• pre deti MŠ a žiakov ZŠ 3. finančné pásmo A 

• pre zamestnancov školy, školských zariadení a iné fyzické osoby 3. finančné pásmo B 

 

 

 Kategória 

stravníkov 
Desiata Obed Olovrant 

Spolu 

náklady  

na nákup 

potravín 

Režijné 

náklady 

Platba ZZ a 

zamestnancov a 

iných fyzických 

osôb 

Dotácia  

na podporu  

dieťaťa   * 

Materská škola         

od 2 do 6 rokov 

0,50 1,20 0,40 2,10 0,10 2,20 1,30 

 Základná škola            

od 6 do 11 rokov 

0,70 1,70 - 2,40 0,10 2,50 1,30 

       Zamestnanci - 2,40 - 2,40 2,00 4,40  

    Iné fyzické osoby - 2,40 - 2,40 2,00 4,40  



*Dotácia na stravu bude poskytnutá po predložení čestného vyhlásenia rodiča o tom, 

že nepoberajú na dieťa daňový bonus. 

Hodnota jedla pre iné fyzické osoby, dospelých stravníkov zahŕňa výšku finančného 

príspevku podľa zvoleného finančného pásma B a skutočnú výšku režijných nákladov na 

výrobu jedného jedla ako pre vekovú kategóriu stravníkov 15-19 ročných. 

 

 

Podmienky  platenia príspevku v školskej jedálni 

§ 4 

 

(1) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, zamestnanci a iné fyzické osoby sú povinné 

uhradiť  finančný príspevok na účet školskej jedálne a to najneskôr do 10. dňa v mesiaci. 

 

(2) Neúčasť na stravovaní v školskej jedálni sa nahlasuje deň dopredu, v prípade 

ochorenia je možné odhlásiť dieťa do 7.30 hodiny príslušného dňa v škôlke alebo škole.  

 

(3) V prípadoch, keď nie je možné dodržať časový limit, napr. v prvý deň choroby 

žiaka je možné túto neodhlásenú stravu zobrať v čase od 11.30 hod. do 13.30 hod. v školskej 

jedálni, ostatné dni je potrebné nahlásiť. 

 

(4) Za nezobranú stravu, alebo včas neodhlásenú sa finančná ani vecná náhrada  sa 

neposkytuje. 

 

(5) Vzniknutý finančný rozdiel pri stanovenom finančnom pásme na nákup potravín 

na jedno jedlo: v jednotlivých kategóriách stravníkov nad poskytnutú výšku dotácie na 

podporu   výchovy k stravovacím návykom uhrádza zákonný zástupca. 

 

(6) Obec Kostolné poskytne dôchodcom finančný príspevok vo výške 0,20 €/ jedno 

odobrané jedlo na základe  fakturácie: ZŠ Kostolné a V. Michalec, Jedálnička, Brestovec 287. 

 

 

 

 

 



                                                   Záverečné ustanovenia 

§ 5 

 

(1) Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší doterajšie VZN č. 1/2019,  platné 1.10.2019 

ktorým sa určuje výška finančného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach. 

(2) Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Kostolnom dňa 14.12.2022 

uznesením č. 20/2022 

(3) VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2023 

(4) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Kostolnom. 

 

 

 

    Návrh vyvesený dňa: 28.11.2022 

    Návrh zvesený dňa:   14.12.2022 

 

 

                                                                                   Miroslav C i b u l k a , 

                                                                                       starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


