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Obec Cerová, 906 33 Cerová č. 104
Obecné zastupiteľstvo v Cerovej v zmysle podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods.(4) písm. g) zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 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
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie
Č. 1 /2022
určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Čl. l
Úvodné ustanovenia
1) Obec Cerová je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou Cerová, ktorej súčasti
sú: materská škola, školský klub detí, zariadenie školského stravovania.
2) Týmto nariadením sa určuje výška a podmienky úhrady nasledovných príspevkov zákonných
zástupcov detí a žiakov, ktoré budú uhrádzať škole a školským zariadeniam v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Cerová:
a) mesačný príspevok za čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
c) mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.
Čl. 2
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
1) Vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu.
2) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa sumou 15 €
mesačne. Tento príspevok sa uhrádza v hotovosti vopred do 10.dňa v kalendárnom mesiaci.
3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza zo
a) má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

zákona

za

dieťa

ktoré:

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.
4) Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom za
čas prerušenej dochádzky.
b)ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená
prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi, v
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týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. Tento príspevok
určí riaditeľ školy.
Čl. 3
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí
1) Za pobyt dieťaťa v školskom klube detí prispieva zákonný zástupca dieťaťa sumou 10 €
mesačne. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10.dňa v kalendárnom mesiaci.
2) Zriaďovateľ základnej školy, ktorej školský klub detí je jej súčasťou, môže rozhodnúť o
znížení, alebo odpustení príspevku určeného podľa ods. 1, ak zákonný zástupca o to písomne
požiada a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k
dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

Čl. 4
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
1) Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec, poskytuje stravovanie deťom, žiakom,
zamestnancom škôl a školských zariadení a iným fyzickým osobám (v zmysle par. 140, odst.
3 zákona č. 245/2008 Z.z.).
2) stravovanie detí a žiakov :
2.1.) Stravovanie deťom a žiakom sa poskytuje za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza
zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v
nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca
dieťaťa alebo žiaka, je vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov v súlade s finančnými pásmami (odporúčané výživové dávky ) - s 3. finančným
pásmom určeným MŠVVaŠ SR. Zákonný zástupca detí predškolského veku a žiakov základnej
školy prispieva na úhradu režijných nákladov .
Výšku mesačného príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni určuje
zriaďovateľ nasledovne : zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole a žiaka v základnej škole
prispieva na úhradu časti režijných nákladov v prípade, že je dieťa a žiak prihlásený na celý
mesiac 5 eur mesačne, v prípade, že je prihlásený na menej ako 5 stravovacích dní v mesiaci vo
výške 2 eurá mesačne.
2.2) Zriaďovateľ základnej školy, ktorej je školská jedáleň jej súčasťou, môže rozhodnúť o
znížení, alebo odpustení príspevku určeného podľa ods. 1, ak zákonný zástupca predloží doklad
o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa
osobitného predpisu. To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa
osobitného predpisu.
2.3) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín, ktorý uhrádza zákonný
zástupca dieťaťa alebo žiaka sa stanovuje na jedného stravníka a jedno jedlo v čase ich pobytu
v škole alebo školskom zariadení nasledovne:
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Materská veková
Stravné 3. finančné
škola
kategória pásmo

stravníci
2-5
rokov
Materská veková
škola
kategória

desiata obed
0,38
0,90

Žiaci 611 rokov
Základná veková
škola
kategória
2.stupeň

Žiaci 1215 rokov

1,54

bez

1,54

Stravné 3. finančné
pásmo

desiata obed
predškoláci 0,38
0,90
– deti rok
pred plnení
PŠD
Základná veková
škola
kategória
1.stupeň

olovrant
0,26

Spolu
dotácia Celková
úhrada
úhrada na
za
nákup
potraviny
potravín/deň

Spolu
dotácia Celková
úhrada
výška
za
úhrady na
potraviny
nákup
potravín/deň
olovrant 1,54
1,54
0,26

Stravné
3. finančné
pásmo

úhrada
dotácia
za
potraviny

obed

1,21

Celková
Pozn.
výška
úhrady na
nákup
potravín/deň

1,30

1,21

Stravné 3.
finančné
pásmo

úhrada
dotácia
za
potraviny

obed

1,30

Celková
Pozn.
výška
úhrady na
nákup
potravín/deň

1,30

1,30

2.4) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný uhradiť finančný príspevok na účet
školskej jedálne a to mesiac vopred najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca. V prípade,
že bude zriaďovateľovi poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v znení
neskorších predpisov, zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza finančný príspevok na
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stravovanie určený podľa vekovej kategórie stravníkov uvedený v čl. 4 odst. 2.1) a 2.3) tohto
nariadenia.
2.5) Spôsob a výpočet výšky úhrady na čiastočnú úhradu nákladov, ktorý uhrádza zákonný
zástupca dieťaťa alebo žiaka, upraví školská jedáleň interným predpisom.
3) stravovanie dospelých – zamestnanci školy a školských zariadení a iné fyzické osoby
3.1) Výroba jedál a nápojov pre zamestnancov školy sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie
15-19 ročných a úhrada sa realizuje v zmysle Zákonníka práce a súvisiacich predpisov.
Náklady na nákup potravín na jedného zamestnanca a jedno jedlo : 1,41 €
3.2 Výroba jedál a nápojov pre iných dospelých stravníkov sa zabezpečuje podľa vekovej
kategórie 15-19 ročných a úhrada sa realizuje v celom rozsahu nasledovne.
Náklady na nákup potravín na jedného dospelého stravníka a jedno jedlo: 1,41 €
3.3.Náklady na réžiu pre dospelých - zamestnancov školy a školských zariadení a ostatné
fyzické osoby na jedného dospelého a jedno jedlo (obed): 1,40 €
3.4) Náklady na zabezpečenie stravovania je dospelý stravník povinný uhradiť na potravinový
účet školskej jedálne vopred mesačne do 15.v kalendárnom mesiaci. Neúčasť na stravovaní sa
zohľadní v najbližšom mesiaci.
Cudzí stravníci, ktorým ich zamestnávateľ neprispieva na stravu, si hradia obed v plnej výške
- náklady za potraviny + réžia za jedno jedlo bezhotovostným prevodom alebo poštovou
poukážkou vystavenou vedúcou ŠJ na potravinový účet školskej jedálne.
Režijné náklady za odobraté obedy cudzích stravníkov sa presúvajú mesačne na príjmový účet
školy.
Čl. 5 Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Obecné zastupiteľstvo obce Cerová ruší všeobecné záväzné nariadenie obce č. 3/2019 o
určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce zo dňa 25.9.2019 a dodatok č.1 k VZN č. 3/2019 o určení
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce zo dňa 16.08.2021
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Cerová
na svojom zasadnutí dňa 08.09.2022 uznesením č. 14/2022.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.10.2022

Ing. Ján Čerešník
starosta obce
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