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VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023 



Obec Staškov v súlade s ustanovením §6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších právnych predpisov a v zmysle §28 ods. 5, § 114 ods. 6, §116 ods. 6, § 

140 ods. 9,10 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: 

 

 Návrh všeobecne záväzného nariadenia 

č. 2/2022 

 

o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Staškov 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Predmetom návrhu všeobecne záväzného nariadenia je určenie výšky príspevkov 

a spôsob ich uhrádzania, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo 

dospelá osoba na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Staškov, ako aj určenia podmienok zníženia alebo 

odpustenia jednotlivých príspevkov. 

2. Obec Staškov určuje výšku týchto príspevkov: 

 príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole,  

 príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu 

detí,  

 príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni. 

 

§2 

Materská škola 

 

1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú 

úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 24,- €.  

2. Príspevok podľa odseku 1 sa neuhrádza za dieťa: 

 ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,  

 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, 

 ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

3. Príspevok podľa odseku 1. na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza 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, 

 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.  



4. Príspevok podľa odseku 1 tohto článku uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vopred do 

10-dňa príslušného kalendárneho mesiaca.  

 

§3 

Školský klub detí 

 

1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva 

zákonný zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka:  

školský klub detí pri ZŠ, Staškov č. 502                    15,- € 

2. Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku 

podľa odseku 1, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že 

je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa 

osobitného predpisu.  

3. Príspevok podľa odseku 1 uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.  

 

§4 

Školská jedáleň 

 

1. Príspevok na stravovanie je určený na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza 

zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 

stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a platné finančné pásma 

zverejnené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu športu Slovenskej republiky 

určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov.  

2. Príspevok na režijné náklady je určený na bežné výdavky školskej jedálne.  

3. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca 

stravníka sa stanovuje vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 

stravníkov nasledovne: 

 

A/ Školská jedáleň pri  Materskej škole, Staškov č. 364 a zamestnancov školy  podľa 

zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) s účinnosťou od 01.01.2023. 

Deti MŠ 

Pásmo Desiata Obed Olovrant Spolu Dotácia na 

podporu 

výchovy k 

stravovacím 

návykom 

dieťaťa 

Platba 

zákonného 

zástupcu v 

eurách/deň 

3. pásmo 0,5 1,2 0,4 2,1 1,30 0,80 

 

Mesačná réžia na jedno dieťa - 3€ 

 

 



Zamestnanci MŠ a iné fyzické osoby 

 

pásmo Obed Režijné náklady 

3.pásmo 2,4 1,20 

 

 

B/ Školská jedáleň pri  Základnej škole, Staškov č. 502 a zamestnancov školy  podľa 

zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) s účinnosťou od 01.01.2023. 

Alt. 1 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa podľa § 4 zákona č. 

544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o dotáciách“). 

 

 

 Obed 

v eurách na 

deň 

Dotácia na 

podporu výchovy 

k stravovacím 

návykom dieťaťa 

v zmysle zákona 

o dotáciách 

Platba zákonného 

zástupcu 

v eurách/deň 

Režijné náklady 

hradí zákonný 

zástupca 

3. finančné 

pásmo A 

    

Žiak 1-4 ročník 

(6-11 rokov) 

1,70 € 1,30 € 0,40 € 3 € za mesiac 

Žiak 5-9 ročník 

(11-15 rokov) 

1,90 € 1,30 € 0,60 € 3 € za mesiac 

Žiak ZŠ  15 

rokov 

1,90 € 1,30 € 0,60 € 3 € za mesiac 

Štatút žiak 

odídenec 1.-4 

ročník  

(6-11 rokov) 

1,70 € 1,30 € 0,40 € 3 € za mesiac 

Štatút žiak 

odídenec 5.-9 

ročník  

(11-15 rokov) 

1,90 € 1,30 € 0,60 € 3 € za mesiac 

 

 

 

 

 

 



Alt. 2 

 Obed 

v eurách na 

deň 

Platba zákonného 

zástupcu 

v eurách/deň 

Režijné náklady 

3. finančné 

pásmo A 

   

Žiak 1-4 ročník 

(6-11 rokov) 

1,70 € 1,70 € 3 € za mesiac 

Žiak 5-9 ročník 

(11-15 rokov) 

1,90 € 1,90 € 3 € za mesiac 

 

Zamestnanci, cudzí stravníci školskej jedálne pri Základnej škole,  Staškov č. 502:   

      Pásmo B Obed Režijné náklady Spolu 

3. finančné 

pásmo 

2,40 € zamestnanci 

   2,40 € cudzí stravníci 

1,20 € 

1,20 € 

3,60  € 

3,60  € 

 

4. Príspevok na úhradu nákladov na nákup potravín a príspevok na režijné náklady sa 

uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.  

5. O spôsobe platenia príspevku rozhodne riaditeľ príslušnej školy, školského zariadenia 

po dohode s radou školy, radou rodičov a zriaďovateľom.  

6. Deťom v hmotnej núdzi príspevok na úhradu režijných nákladov v sume 3,-€, ak 

zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi 

a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, sa odpúšťa.  

 

§6 

Zrušovacie ustanovenia 

 

1. Týmto Návrhom VZN sa ruší VZN zo dňa 01.01.2014 o výške príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach obce Staškov v spojení so 

všetkými dodatkami.  

 

§7 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce 

Staškov, dňa 15.12.2022, uznesením č. 236/2022. 

2. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023 

 

V Staškove dňa: 15.12.2022 

 

 

 

 

 

     Ing. Ladislav Šimčisko  

      starosta obce Staškov 


