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Obec Dunajov 
 

 

 

NÁVRH 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajov č. 02/2023 

 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách, školských 
zariadeniach zriadených obcou Dunajov a o zápise detí na plnenie povinnej 
školskej dochádzky do základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Dunajov 

Obec Dunajov v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon),  
č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a v súlade so zákonom č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne 
záväzné nariadenie Obce Dunajov o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v 
školách, školských zariadeniach zriadených Obcou Dunajov a o zápise detí na plnenie 

povinnej školskej dochádzky do základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dunajov 
(ďalej len „VZN“). 

 

 

 

 

Návrh VZN  vyvesený dňa 20.1.2023 
Podávanie pripomienok do  2.2.2023 
Predložene na schválenie obecnému 
zastupiteľstvu dňa  
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Článok 1  

Úvodné ustanovenia  

1. Predmetom VZN je určenie výšky príspevkov a spôsob ich uhrádzania, ktoré uhrádza 
zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo dospelá osoba na čiastočnú úradu 
nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dunajov, ako 
aj určenia podmienok zníženia alebo odpustenia jednotlivých príspevkov. 
 

2. Toto VZN určuje:  
a) výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,  
b) výšku príspevku na činnosť školského klubu detí,  
c) výšku príspevku v školskej jedálni.  
 

 
3. Toto VZN určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky  

v Základnej škole Dunajov.  
 

4. Obec Dunajov je zriaďovateľom:  
Základnej školy Dunajov č. 235, 023 02 Dunajov  
Materskej školy Dunajov č. 266, 023 02 Dunajov  
ktorých súčasťou sú nasledovné zariadenia:  
1. Školy:  Základná škola  

Materská škola  
2. Výchovno-vzdelávacie zariadenie:  

Školský klub detí  
3. Účelové zariadenie:  

Školská jedáleň v materskej škole.  
 
 

Článok 2 
Materskej škole 

 

1) Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole je určený 
na zabezpečenie bežných výdavkov materskej školy. 

2)  Výška mesačného príspevku na úhradu za pobyt je 10,00 € na jedno dieťa. 

3) Termín a spôsob platby určí riaditeľ školy vo vnútornom predpise (najneskôr do konca 
príslušného mesiaca), ktorý zverejní na verejne prístupnom mieste v budove školy a 
webovom sídle školy. 

4) Príspevok podľa odseku 2. sa neuhrádza za dieťa: 

a) ak dieťa má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

b) ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomné požiada a predloží riaditeľovi materskej 
školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v 
hmotnej núdzi a), 

c) ak dieťa je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

5) Príspevok podľa odseku 2. na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa: 
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a) ktoré ma prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe 
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 
preukázateľným spôsobom 

b) bola prerušená prevádzka materskej školy zo strany zriaďovateľa alebo inými 
závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť’ 
určeného príspevku. 

 
Článok 3  

Školský klub detí  
 

1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí 
je určený na zabezpečenie bežných výdavkov školského klubu detí. 

2.  Výška mesačného príspevku na úhradu nákladov je 10,00 € na jedno dieťa. 

3. Termín a spôsob platby urči riaditeľ školy vo vnútornom predpise (najneskôr do 
konca príslušného mesiaca), ktorý zverejní na verejne prístupnom mieste v budove 
školy a webovom sídle školy. 

4. Riaditeľ školy môže rozhodnúť’ o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný 
zástupca o to písomne požiada riaditeľa školy a predloží doklad o tom, že je 
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a). 

 
Článok 4  

Školská jedáleň 
 

1. Príspevok na stravovanie je určený na úhradu nákladov na nákup potravín na jedno 
jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové 
dávky a platné finančné pásma zverejnené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno 
jedlo podľa vekových kategórií stravníkov c). 

2. Výška príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo pre bežné 
stravovanie, diétne stravovanie b), stravovanie športovcov je stanovená v súlade s 2. 
finančným pásmom c). 

3. Výška príspevku na režijné náklady zákonného zástupcu dieťaťa (žiaka) sa stanovuje 
na 0,25 € / obed. Výšku režijných nákladov na jedno hlavné jedlo pre zamestnancov 
a iné fyzické osoby určí riaditeľ školy prepočtom skutočných nákladov na mzdy 
a prevádzku školskej jedálne, resp. výdajnej školskej jedálne za predchádzajúci 
kalendárny rok. Príspevok na režijné náklady je určený na bežné výdavky školskej 
jedálne a výdajnej školskej jedálne. 

4. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na úhradu 
režijných nákladov, ak zákonný zástupca o to písomné požiada a  predloží doklad 
o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej 
núdzi a). 

5. Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa materskej školy a žiaka základnej školy na 
čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni sa zníži o výšku poskytnutej dotácie na 
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podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (žiaka) pre deti (žiakov), ktoré majú 
na ňu nárok podľa osobitého právneho predpisu d), za každý deň, v ktorom sa dieťa 
(žiak) zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania 
v základnej škole a odobralo stravu. 

6. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný uhradiť rozdiel medzi poskytnutou 
dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného 
právneho predpisu(d) a výškou nákladov na nákup potravín a režijných nákladov. 

7. V prípade, že zákonný zástupca neodhlásil zo stravy dieťa alebo žiaka v termíne 
stanovenom vnútorným poriadkom školy, je povinný uhradiť plnú výšku príspevku na 
úhradu nákladov na nákup potravín a príspevku na režijné náklady. 

8. Ak dieťa materskej školy alebo žiak základnej školy, ktoré má podľa Článku 4 odseku 
5 nárok na dotáciu a u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav 
vyžaduje osobitné stravovanie a neodoberie stravu z dôvodu, že zriaďovateľ 
nezabezpečil diétne jedlo, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím 
návykom dieťaťa podľa osobitného právneho predpisu d) vyplatí zriaďovateľ 
prostredníctvom školy zákonnému zástupcovi dieťaťa alebo žiaka. Termín, spôsob 
platby a ďalšie podmienky určí riaditeľ školy vo vnútornom predpise, ktorý zverejní na 
verejne prístupnom mieste v rámci budovy školy a webovom sídle školy.  

9. Príspevok na úhradu nákladov na nákup potravín a príspevok na režijné náklady sa 
uhrádza vopred. Termín, spôsob platy a ďalšie podmienky určí riaditeľ školy vo 
vnútornom predpise, ktorý zverejní na webovom sídle školy a verejne prístupnom 
mieste v budove školy. 

10. Aktuálne platnú výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a spôsob úhrady 
v školskej jedálni v nadväznosti na platné Finančné pásma nákladov súvisiace s 
nákupom potravín na jedno jedlo, vydaných MŠ SR c) určí riaditeľ školy vo vnútornom 
predpise (najneskôr 5 dni pred začiatkom platnosti od 1. dňa nasledujúceho 
mesiaca), ktorý zverejní na verejne prístupnom mieste v budove školy a webovom 
sídle školy. 

 

Článok 5 
Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

 

1. Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutočňuje v budove 
Základnej školy Dunajov č. 235, 023 02 Krásno nad Kysucou. 

2. Čas zápisu určuje riaditeľka ZŠ s MŠ Dunajov v zmysle metodických pokynov MŠ 
SR. 
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Článok 6 
Záverečné ustanovenie 

 

1. Týmto VZN sa ruší VZN 03/2019 schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 

32/2019 zo dňa 27.11.2019 a všetkých dodatkov ku tomuto VZN. 

2. Všeobecne záväzné nariadenie schválené uznesením obecného zastupiteľstva  

č. ............................ dňa .......................... . 

3. Všeobecne záväzné nariadenie vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli  

od ............................. do ............................. . 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom ................................. . 
 

 

 

 

 

 

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

       Jaroslav Brodek 
starosta obce 

 

 

 

 

 

(a) zákon č. 417/2013 Z.z.   o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

(b) § 140 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
(c) § 140 ods. 13, § 141 ods. 9  zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
(d) zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práca, sociálnych veci a rodiny v znení 

neskorších predpisov 
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Dôvodová správa 
K VZN č. 02/2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách, školských 
zariadeniach zriadených obcou Dunajov a o zápise detí na plnenie povinnej školskej 
dochádzky do základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dunajov. 

Cieľom je sprehľadniť doterajšie VZN č. 03/2019, ktoré už má schválených niekoľko 
dodatkov.  

Týmto návrhom nového VZN sa definujú pravidlá pre vedenie školy a školskej jedálne ako 
upraviť výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v nadväznosti na 
aktuálne platné Finančné pásma nákladov súvisiace s nákupom potravín na jedno jedlo, 
vydaných MŠ SR a aktuálnu výšku poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím 
návykom dieťaťa podľa zákona bez nutnosti meniť VZN pri každej zmene zákonných 
prepisov a finančných pásiem. V prípade zmien vedenie základnej školy a školskej jedálne 
pripravia a zverejnia novú upravenú výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov podľa 
tohto VZN. 

Posledná zmena výšky príspevku na stravu je platná od 1.10.2022, kde sa Školská jedáleň 
zaradila do 3. finančného pásma a výška príspevku na režijné náklady bola zvýšená z 0,15 
na 0,35 € / za obed. V minulosti bola hradená z prostriedkov obce. Výška príspevku za 
stravu  vtedy vzrástla pre: 

- dieťa v materskej škole o 0,44 € (1,45 € -> 1,54+0,35=1,89 € )  
- pre žiaka v základnej škole o 0,41 € (1,15 € -> 1,21+0,35=1,56 €) 
- pre dospelého stravníka o 0,28 € (2,70 €  -> 2,98 €) 

 

Ak by sme naďalej ostali v 3.finančnom pásme, tak by výška príspevku vzrástla pre: 

- dieťa v materskej škole o 0,56 € (2,10+0,35=2,45 €)  
- pre žiaka v základnej škole o 0,49 € (1,70+0,35=2,05 €) 
- pre dospelého stravníka o 1,12 € (2,40+1,70  -> 4,10 €) 

 

V súčinnosti s vedúcou školskej jedálne po zvážení všetkých pozitívnych a negatívnych 
stránok navrhujeme zaradiť školskú jedáleň do 2. finančného pásma a znížiť režijný 
poplatok na 0,25 € za obed, aby sme eliminovali výrazné skokové zdraženie v krátkom čase 
po poslednej úprave výšky príspevku. Zohľadňuje sa aj predpokladaný nárast cien potravín 
ku koncu roku 2023 o ďalších 10 %. V prípade výraznejšieho stúpnutia nákladov na nákup 
potravín a nereflektovania tohto nárastu v aktualizácii vyhlášky MŠ SR pre určenie výšky 
finančných pasiem, sa prehodnotí zaradenie školskej jedálne do 3. finančného pásma. 

Suma určená finančným pásmom určuje výšku nákladov, ktorú musí školská jedáleň použiť 
na nákup surovín/potravín na prípravu pokrmov. Za kalendárny rok súčet nesmie byť vyšší 
ani nižší ako určuje príslušné finančné pásmo, ktoré by malo byť určené s ohľadom na 
cenovú úroveň pre potraviny v danom regióne.  



Návrh VZN č. 02/2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách, školských 
zariadeniach zriadených obcou Dunajov a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do 

základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dunajov 
 

 

7 
 
 

Režijné náklady (0,25 €) ani zďaleka nepokrývajú skutočné náklady na prevádzku a chod 
školskej jedálne (mzdy, energie, údržba budovy a zariadení kuchyne.  

Celkové bežné náklady na chod školskej jedálne na rok 2023 podľa rozpočtu predloženého 
riaditeľkou školy sú vo výške 52 561 €, z toho príspevok obce je plánovaný vo výške 
približne 34 561 € z dani všetkých občanov obce.  

Výška režijných nákladov pre dospelých stravníkov zohľadňuje skutočné náklady na 
prípravu jedného obeda za predchádzajúci kalendárny rok. Pre rok 2023 sa stanovuje vo 
výške 1,70 € (skutočné náklady v roku 2022). 

Aktuálne finančné pásma platné od 1.1.2023 

 Materská škola  Raňajky  Desiata  Obed  Olovrant  Večera  Spolu  
od 2 do 6 rokov  €  €  €  €  €  €  
1. pásmo  0,50  0,40  1,00  0,30  0,65  2,85  
2. pásmo  0,55  0,45  1,10  0,35  0,70  3,15  
3. pásmo  0,60  0,50  1,20  0,40  0,75  3,45  
4. pásmo  0,65  0,55  1,30  0,45  0,85  3,80  
5. pásmo  0,70  0,60  1,40  0,50  0,90  4,10  
 

 Základná škola  Raňajky  Desiata  Obed  Olovrant  Večera  Spolu  
od 6 do 11 rokov  €  €  €  €  €  €  
1. pásmo  0,70  0,60  1,30  0,50  0,90  4,00  
2. pásmo  0,75  0,65  1,50  0,55  0,95  4,40  
3. pásmo  0,85  0,70  1,70  0,60  1,00  4,85  
4. pásmo  0,90  0,75  1,90  0,65  1,10  5,30  
5. pásmo  0,95  0,80  2,10  0,70  1,20  5,75  
 

Dospelý stravníci  Raňajky  Desiata  Obed  Olovrant  Večera  Spolu  
 €  €  €  €  €  €  
1. pásmo  1,00 0,85 2,00 0,70 1,30 5,85 
2. pásmo  1,10 0,90 2,20 0,75 1,40 6,35 
3. pásmo  1,15 0,95 2,40 0,80 1,50 6,80 
4. pásmo  1,20 1,00 2,60 0,90 1,60 7,30 
5. pásmo  1,30 1,10 2,80 1,00 1,70 7,90 
Zdroj: https://www.minedu.sk/financne-pasma-pre-skolske-stravovanie/ 
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Príloha pre rok 2023 zverejnená na verejne prístupnom mieste v budove školy a webovom 
sídle školy. 

Výška príspevku v školskej jedálni plátna od 1.3.2023 do ďalšej zmeny právnych predpisov: 

Pre dieťa v materskej škole 

Príspevok na 
stravu  

Desiata Obed Olovrant Režijne 
náklady 

Cena 
spolu 

S celodenným 
pobytom 

0,45 € 1,10 € 0,35 € 0,25 € 2,15 € 

S poldenným 
pobytom 

0,45 € 1,10 € --- 0,25 € 1,80 € 

Iba desiata 0,45 € --- --- 0 € 0,45 € 
Pri neodhlásení sa platí plná suma (cena spolu). 

Pre dieťa v materskej škole s dotáciou vo výške 1,30 € na obed.  

Príspevok na 
stravu  

Desiata Obed Olovrant Režijne 
náklady 

Cena 
spolu 

Dotácia Doplatok 

S celodenným 
pobytom 

0,45 € 1,10 € 0,35 € 0,25 € 2,15 € 1,30 € 0,85 € 

S poldenným 
pobytom 

0,45 € 1,10 € --- 0,25 € 1,80 € 1,30 € 0,50 € 

Iba desiata 0,45 € --- --- 0 € 0,45 € 1,30 € 0,00 € 
Pri neodhlásení sa platí plná suma (cena spolu). 

Pre žiaka,  I. stupeň ZŠ 

Príspevok na 
stravu  

Obed Režijne 
náklady 

Cena 
spolu 

Dotácia Doplatok 

Bez dotácie 1,50 € 0,25 € 1,75 € --- --- 
S dotáciou 1,50 € 0,25 € 1,75 € 1,30 € 0, 45 € 

Pri neodhlásení sa platí plná suma (cena spolu). 

Dospelý stravník, zamestnanec školy, cudzí stravník / iná fyzická osoba 

Obed Režijne náklady Cena 
spolu 

2,20 € 1,70 € 3,90 € 
Pri neodhlásení sa platí plná suma (cena spolu). Výška režijných nákladov sú skutočné 
náklady za kalendárny rok 2022. 

 


