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OBEC RUDINA 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rudina č. 1/2019 

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ŠKD 

a  výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v 

školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rudina 
 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Rudina 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 (ďalej aj ako iba „zákon“), sa uznieslo na 

tomto všeobecne záväznom nariadení obce Rudina č. 1/2019 o určení výšky o určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov MŠ, ŠKD a výšky príspevku na režijné náklady 

a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rudina 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

(1) Výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov 

MŠ, ŠKD a výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej 

zriaďovateľom je obec Rudina, určuje všeobecne záväzným nariadením. 

 

Čl.2 

Výška mesačného príspevku 

za pobyt dieťaťa v MŠ 

 

(1) Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, 

intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na 

ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými 

osobitosťami detí 

(2)Výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt 

dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. 

(3)Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou zákonný zástupca prispieva na čiastočnú 

úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 8 €. 

(4) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca uhrádza v hotovosti do 15. 

dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci alebo bezhotovostným spôsobom na číslo účtu vedeného 

v VÚB, a. s. pobočka Kysucké Nové Mesto, IBAN: SK59 0200 0000 0000 1282 4322, var. 

symbol uvedie meno a priezvisko dieťaťa 

(5) Ak dieťa preukázateľným spôsobom  preruší dochádzku do materskej školy na viac ako celý 

kalendárny mesiac z dôvodu  choroby alebo rodinných dôvodov, tak zákonný zástupca je od 

príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na toto dieťa oslobodený.  

 

Čl.3 

Výška mesačného príspevku 

na činnosť ŠKD 
 

(1) Školský klub detí je súčasťou školy, ktorá zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú 

dochádzku na základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia 

zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských 

prázdnin. Činnosť, ktorú zabezpečuje školský klub detí, nie je totožná s činnosťou 

zabezpečovanou centrom voľného času podľa § 116 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) . 
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(2) Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, 

určí všeobecne záväzným nariadením obec, ktorá je jeho zriaďovateľom. 

(3) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí zriadeného obcou 

prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 5.00 € 

(4) Príspevok za činnosť školského klubu detí  zákonný zástupca uhrádza v hotovosti do 15. dňa v 

príslušnom kalendárnom mesiaci.  

 

 

Čl.4 

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského 

stravovania určenie výšky príspevku na režijné náklady  

 

(1) Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec Rudina, poskytuje stravovanie deťom a 

žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca (ďalej aj ako „ZZ“) 

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

na odporúčané výživové dávky. 

(2) Finančné pásma 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. Sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky. 

(3) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa (materskej školy, ďalej len „MŠ“) 

alebo žiaka (základnej školy ďalej len „ZŠ“) vo výške nákladov na nákup potravín podľa 

vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky sú určené za 

každý stravovací deň nasledovne: 

 

Materská škola –  dospelí stravníci, 1. pásmo 

 

Ukazovateľ  Obed  Režijne náklady Spolu  

Dospelí stravníci 1,26 1,10 2,36 

 

 

Materská škola –  stravníci od 2 do 6 rokov , 1. pásmo 

 

Desiata Obed  Olovrant Úhrada zákonného 

zástupcu 

0,34 0,80 0,23 1,37 

 

 

Základná škola – dospelí stravníci, 1. pásmo 

 

Ukazovateľ  Obed  Režijne náklady Spolu  

Dospelí stravníci 1,26 1,54 2,80 

 

 

Základná škola – žiaci I. a II. stupeň, 1. pásmo 

 

Ukazovateľ  Obed  Režijne náklady Spolu  

Žiaci I. stupeň 1,08 0,00 1,08 

Žiaci II. stupeň 1,16 0,00 1,16 
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Čl. 3 

Podmienky úhrady v školskej jedálni  

 

(1) Náklady na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca: 

a) dieťaťa materskej školy, ktoré je mladšie, ako posledný ročník pred plnením 

povinnej školskej dochádzky,  

b) dieťaťa materskej školy alebo 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 najneskôr do 14.00 h predchádzajúceho pracovného dňa z poskytovania 

stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni. 

 

Školská jedáleň v ZŠ:  Žiak ZŠ má nárok na dotáciu na stravu vo výške 1,20 eur v prípade, že 

sa zúčastní výchovno – vzdelávacieho procesu a odoberie obed. 

V prípade neodhlásenia zo stravy v daný deň do 7.00 hod. je zákonný zástupca dieťaťa povinný 

uhradiť plnú výšku obeda, podľa príslušného finančného pásma. V prípade choroby je možné 

neodhlásený obed vydať do obedára, ale iba v prvý deň choroby. 

(2) Školská jedáleň v MŠ: Úhradu na nákup potravín je nutné zrealizovať  najneskôr do 25. 

dňa aktuálneho mesiaca, v ktorom sa stravovanie poskytuje. 

(3) Zákonný zástupca dieťaťa v MŠ dopláca pre predškolákov a deti v hmotnej núdzi 0,17 

€ denne alebo zálohovo po 20.00 € na polrok.  

(4) Cena jedla pre iných stravníkov zahŕňa náklady na nákup potravín
1
 a skutočnú výšku 

režijných nákladov.  

(5) Rozdiel medzi dotáciou na stravu a nákladom na nákup potravín školská jedáleň použije 

účelovo na nákup potravín pre stravníkov ŠJ. 

Zákonný zástupca dieťaťa v ZŠ uhrádza pri zápise dieťaťa jednorazový príspevok na stravovanie 

v sume 25,- eur. Podmienky nakladania a vrátenia príspevku na stravovanie sú stanovené 

v zápisnom lístku stravníka . Všetky podmienky stravovania v ZŠ, úhrady a pod. sú uvedené 

v internom predpise ZŠ  a taktiež na zápisnom lístku stravníka. 

(7)  Hodnota jedla pre iné fyzické osoby zahŕňa výšku finančného príspevku podľa zvoleného 

finančného pásma
2
 a skutočnú výšku režijných nákladov, ktoré je potrebné uhradiť do 10. dňa 

príslušného mesiaca.  

(8) Obec Rudina,  ako zriaďovateľ ŠJ, môže rozhodnúť o zrušení, alebo odpustení príspevku 

v prípadoch stanovených zákonom.
3
 To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje 

dotácia podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 

 

 

 

Čl. 4 

Zrušovacie ustanovenie 

 

 Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia stráca účinnosť a platnosť VZN č. 1/2015, 

ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov MŠ, ŠKD a ŠJ, ktoré sú 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 

 

 

 

 

                                                      
1§ 3 ods. 3 Vyhlášky č. 330/2009 o zariadení školského stravovania  
2 § 3 ods. 3 Vyhlášky č. 330/2009 o zariadení školského stravovania 
3 § 140 ods. 12 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 
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  Čl. 10 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Toto nariadenia bolo schválené na rokovaní obecného zastupiteľstva obce Rudina dňa 

12. 8. 2019 uznesením č. 78/2019 . 

(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.9.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................... 

Ing. Anna Mičianová 

      starosta obce 


