
  

    

    

    
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

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  
  

OBCE MATIAŠKA  
  
  

č. 1/2022  

o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu  

výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a výške príspevku zákonného  

zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov a podmienky úhrady v školskej 

jedálni   
  

                                      
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

     Obecné zastupiteľstvo obce Matiaška podľa § 6 ods.1 zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o 

štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č. vydáva 

toto Všeobecne záväzné nariadenie: 

         OBEC MATIAŠKA 
  



  

Čl.1 Základné ustanovenie  

  

Toto VZN určuje výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na  

1. čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt detí v materskej škole  

2. čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt detí v školskom klube detí  

3. čiastočnú úhradu výdavkov a podmienky úhrady v školskej jedálni  

  

Čl. 2  

(1) Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za 

pobyt dieťaťa v materskej škole  
  

Obec Čičarovce v súlade s ustanovením § 28 ods. 5 školského zákona určuje výšku mesačného 

príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej 

škole v sume 7,00 €/mesačne. Príspevok sa uhrádza do 10. dňa v mesiaci.  

  

1.1  Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:  

a) 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) ktoré 

je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.  

  

1.2  Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:  

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

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov, preukázateľným         

spôsobom (lekárske potvrdenie pri chorobe, čestné vyhlásenie pri rodinných dôvodoch)    b) 

ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase prerušenia prevádzky materskej školy       

zapríčinenej zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza        

zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku  

1.3 Toto VZN je v súlade s § 28 ods. 5,6 a 7 školského zákona  

  

Čl. 3 Školský klub detí  

  

1. V zmysle § 114 ods. 6 školského zákona zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu 

nákladov spojených s činnosťou školského klubu.  

2. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí 

je 3,00 €/mesačne.   

3. Príspevok sa uhrádza do 10. dňa v mesiaci.  

4. Ak zákonný zástupca dieťaťa predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej 

núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi príspevok neuhrádza. /Alternatíva, ak 

zriaďovateľ nerozhodne o odpustení ale iba o znížení príspevku: príspevok uhrádza vo 

výške 1,50 €/.  

5. Príspevok sa uhrádza v pomernej časti za dieťa, ktoré navštevuje školský klub detí počas 

letných prázdnin len v období prevádzky zariadenia a vo zvyšnej časti mesiaca je prevádzka 

prerušená.  

  

  

  



Čl. 4 Školská jedáleň  

  

1. Obec Matiaška v zmysle § 140 ods. 10 školského zákona určuje výšku príspevku zákonného 

zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov a podmienky úhrady v školskej jedálni nasledovne:  

  

S platnosťou zákona č. 257/2021 Z.z. z 22.06.2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR a dopĺňa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z 

príjmov v znení neskorších predpisov a zákona  č. 417/2020 Z.z. zo dňa 17.12.2020, ktorým 

sa dopĺňa zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR sa zvýši suma dotácie 

na stravu na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej 

činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu. Za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj 

individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ.  

  

Finančný limit na nákup potravín v 3. pásme – hodnota stravného pre:  

a) dieťa v MŠ s celodennou stravou :  

 desiata        0,38                                                                  

obed            0,90                                                                 

olovrant      0,26                                                                 

 spolu          1,54 €   
Nárok dieťaťa v MŠ/ZŠ na poskytnutie dotácie na stravu :  

- v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ 

alebo ZŠ a v MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50% detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc 

pomoc v hmotnej núdzi   

- v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ 

a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo 

ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“)  

- v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný 

ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na 

toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov 

veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu (ďalej 

len „deti bez daňového bonusu“), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje 

čestným vyhlásením  

- v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré 

nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti v poslednom ročníku MŠ), nakoľko na tieto deti nie je 

možné si uplatniť z dôvodu veku dieťaťa nárok na zvýšený daňový bonus, ale je možné si 

uplatniť nárok na tzv. dvojnásobný daňový bonus  

  

= pri dodržaní z jednej hore uvedených podmienok zákonný zástupca dieťaťa dopláca:  0,24 

€/obed  

  

  

Finančný limit na nákup potravín v 3. pásme – hodnota stravného pre:  b) 

žiak 1. Stupeň ZŠ (obed):    1,21 €  

Zákonný zástupca dieťaťa – nedopláca za obedy, nakoľko dotácia od štátu je 1,30 €/obed.  

  

  

 

 



Školská jedáleň poskytuje stravovanie zamestnancom škôl a školských zariadení. Iným 

fyzickým osobám so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu. 

c) Zamestnanci obce ....................................................1,41 €  (SF = 0,60 €) réžiu znáša obec 

    Cudzí stravníci      ................................................. ..3,80 €    

  

Finančné prostriedky na nákup potravín sú uhrádzané priamo na účet školskej jedálne alebo 

vedúcej školskej jedálne. 

 

Dieťa, ktoré ochorelo odhlasuje zo stravy zákonný zástupca vždy do 8.00 hod ráno.  

  

  

Čl. 5 Záverečné ustanovenia  

  

  

1. Obecné zastupiteľstvo obce Matiaška sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo 

dňa  30.9.2022, uznesením č. 144./30.09.2022. So spätnou platnosťou od 01.09.2022 

  

2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia stráca platnosť všeobecne záväzné 

nariadenie obce Matiaška č.1/2019.  

  

3. Pokiaľ nie je vo všeobecne záväznom nariadení podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon  

č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 

596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, zákon 

č. 597/2003 o financovaní škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a na 

vykonávacie predpisy vydané na ich základe a zákon č. 417/2020 Z.z. zo dňa 17.12.2020, 

zákon č. 257/2021 Z.z, ktorým sa dopĺňa zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti 

MPSVR SR.   

  

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.9.2022.  

  

  

  

  

                                                                                Monika Husivargová, starostka obce 

                                                                                                                                                                                                                                

  

  

  

    

    

    

  


