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Obec Kolačkov v zmysle § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2  zákona č. 569/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a v zmysle §  28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 140 ods. 9zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon), v nadväznosti na zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách 

v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov vydáva  toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN). 

 

I. ČASŤ 

       Úvodné ustanovenia 

 

1. Obec Kolačkov je zriaďovateľom: 

a) Základnej školy s materskou školou Kolačkov, 

b) Školského klubu detí pri Základnej škole s materskou školou Kolačkov, 

c) Školskej jedálne pri Základnej škole s materskou školou Kolačkov. 

2. Toto VZN určuje podľa osobitného predpisu 1); 

a) výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 

b) výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského 

klubu detí, 

c) výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni. 

 

II. ČASŤ 

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole 

 

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

výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa 

a) na celodennú dochádzku sumou  10,00 €, 

b) na poldennú dochádzku sumou    5,00 €, 

c) v čase letných prázdnin   20,00 €. 

 

2. Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom 

mesiaci. 

 

3.   Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa ktoré: 

a) má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží zástupcovi pre MŠ doklad o tom, že je   

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

osobitného predpisu 3) . 

 

3. Na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa príspevok neuhrádza za dieťa  

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných 

dôvodov preukázateľným spôsobom, 

b) 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. 
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III.  ČASŤ 

       Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí 

 

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

zákonný zástupca žiada mesačne sumou 2,00 €. 

2. Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom 

mesiaci. Po predchádzajúcej konzultácii s platiteľom, môže škola vyberať príspevky 

súhrne za viac mesiacov v príslušnom školskom roku. 

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

na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí podľa odseku 1, ak 

zákonný zástupca žiada 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). 

 

IV. ČASŤ 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni 

 

1. Zriaďovateľ v zmysle finančných pásiem MŠ SR určuje výšku príspevku, ktorý uhrádza 

zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa 

vekových kategórii stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Obec 

Kolačkov stanovuje 2. finančné pásmo na nákup potravín podľa vekových kategórií 

nasledovne: 

 

Materská škola Desiata Obed Olovrant Spolu Príspevok 

na réžiu 

Dotácia 

(štát) 

Doplatok 

rodiča 

deti do 5 r. 0,36 € 0,85 € 0,24 € 1,45 € 0,12 € 

 

0 € 

 

1,57 € 

deti rok pred 

plnením školskej 

dochádzky 

0,36 € 0,85 € 0,24 € 1,45 € 0,12 € 

 

1,20 € 

 

0,37 € 

 

Základná škola Desiata Obed Olovrant Spolu Príspevok 

na réžiu 

Dotácia 

(štát) 

Doplatok 

rodiča 

Žiak I. stupňa ZŠ  1,15 €  1,15 € 0,10 € 

 

1,20 € 

 

0,05 € 

 

Základná škola Desiata Obed Olovrant Spolu Príspevok 

na réžiu 

Dotácia 

(štát) 

Doplatok 

rodiča 

Žiak II. stupňa ZŠ  1,23 €  1,23 € 0,10 € 

 

1,20 € 

 

0,13 € 

 

Ostatní stravníci Desiata Obed Olovrant Spolu Príspevok 

na réžiu 

Dotácia 

(štát) 

Doplatok 

(rodiča) 

Stravníci od 15 

rokov a dospelí 
 1,33 €  1,33 € 1,56 € 

 

0 € 

 

2,89 € 
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2. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na 

stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov 

v súlade s 2. finančným pásmom vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 

a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“). Zamestnanci Základnej školy s materskou 

školou Kolačkov, zamestnanci školskej jedálne a iné fyzické osoby majú výšku 

príspevku určenú v kategórii stravníci od 15 rokov a dospelí v súlade s 2. finančným 

pásmom vydaným MŠVVaŠ SR. 

V. ČASŤ 

Určenie výšky príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni 

a podmienky úhrady za stravovanie 

 

1. Výška príspevku na režijné náklady a spôsob jeho úhrady v školskej jedálni 

a výdajni školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kolačkov, ktorým 

prispeje zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka sumou: 

a) v materskej škole – 0,10 € na jedno hlavné jedlo, 0,01 € na doplnkové jedlo 

(desiata), 0,01 € na doplnkové jedlo (olovrant), 

b) žiaci 1. a 2. stupňa základnej školy – 0,10 €, 

c) dospelí stravníci – 1,56 €. 

 

2. Príspevok na nákup potravín sa uhrádza mesačne vopred. Termín a spôsob 

platby určí riaditeľ školy vo vnútornom predpise, ktorý musí byť riadne 

zverejnený na verejne prístupnom mieste v budove školy.  

3. Príspevok na režijné náklady je určený na nákup materiálno-technického 

vybavenia školskej jedálne a výdajne školskej jedálne vrátane opráv a údržby 

zariadenia, tiež na výdavky spojené so zabezpečením hygieny a kultúry 

stolovania. Príspevok na režijné náklady na jedno hlavné jedlo a na jedno 

doplnkové jedlo uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka mesačne vopred 

spolu s príspevkom na nákup potravín. 

4. Finančný rozdiel z poskytnutej dotácie bude následne určený na režijné náklady 

zariadenia školského stravovania. 

5. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje 

v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno – 

vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole 

a odobralo stravu. 

6. Plne stanovenú cenu úhrady za stravu (bez priznania dotácie 1,20 €) uhrádza 

zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka ak: 

- neodobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo 

výchovno – vzdelávacej činnosti v materskej škole, alebo vyučovania 

v základnej škole a zákonný zástupca neodhlásil dieťa alebo žiaka 

najneskôr do 8:00 hod. z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom 

stravovacom dni. 

7. Ak zariadenie školského stravovania nezabezpečuje diétne stravovanie 

a zákonný zástupca dieťaťa predloží doklad od lekára – špecialistu, že zdravotný 

stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie, zriaďovateľ vyplatí poskytnutú 

dotáciu zákonnému zástupcovi dieťaťa. 

8. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný uhradiť jednorazový poplatok 

vo výške 10,00 €, a to mesiac vopred pred začiatkom školského roka, ako 

zálohovú platbu za obedy, na ktoré sa neuplatní dotácia podľa bodu 6. 

Minimálny limit zálohy nesmie klesnúť pod 1,20 €. Pri dodržaní podmienok na 
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priznanie dotácie 1,20 € na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 

podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR , bude 

jednorazový príspevok na stravovanie vrátený zákonnému zástupcovi dieťaťa 

v plnej výške. Pri vyčerpaní jednorazového príspevku rodič uhradí nový 

príspevok v sume 10,00 €. 

VI. ČASŤ 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa Obecné zastupiteľstvo v Kolačkove uznieslo na 

svojom zasadnutí dňa 08. 08. 2019, uznesením č.  32/2019. 

2. Návrh VZN č. 1/2019 bol na verejné pripomienkovanie vyvesené dňa 16. 07. 2019 

a zvesený dňa   08. 08. 2019 a nadobúda účinnosť dňa 09. 08. 2019. 

3. Dňom účinnosti VZN č. 1/2019 o určení výšky  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Kolačkov, stráca účinnosť 

VZN č. 2/2018 a jeho dodatky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

           Pavol Zamiška 

   starosta obce 

                 signed  


