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Návrh VZN zverejnený na vyhláškovej tabuli 
Obecného úradu Komjatice dňom  2.8.2021.         
Dňom vyvesenia návrhu VZN začína plynúť   10 
dňová lehota počas ktorej môžu FO a PO uplatniť 
pripomienku k návrhu v písomnej forme, 
elektronicky alebo ústne do zápisnice na 
Obecnom úrade Komjatice v kancelárii prednostu 
Obecného úradu Komjatice. 

Návrh VZN zvesený  dňa............2021. 

 
 
 
 
 

           V Š E O B E C N É    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E 
obce Komjatice 

 
č. 1/2021 

 
 
 

o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka  
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

zriadených obcou Komjatice 
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Obec  Komjatice v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, v zmysle § 28, § 49, § 114 a § 140 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a v zmysle § 6 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a o školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 
544/2010 Z.z o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky v znení neskorších predpisov, ktorým sa dopĺňa zákon 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.  

 
Čl. 1 

 
Základné ustanovenia 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku mesačného príspevku:  

a/ Na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole podľa § 28 ods. 5 zákona 
č. 245/2008 Z.z, 

b/ na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí podľa § 114 ods. 6 zákona  
č. 245/2008 Z.z, 
 
c/ na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady, ako aj podmienky úhrady 
v školskej jedálni podľa § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.z.. 
 

Čl. 2 

Príspevok na pobyt dieťaťa v materskej škole 

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu  výdavkov za pobyt 
dieťaťa v materskej škole sa určuje sumou 10,00 € za mesiac. 

Tento príspevok sa uhrádza vopred 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza 
kalendárnemu mesiacu za ktorý sa príspevok uhrádza. 

Čl. 3 

Príspevok na činnosti školského klubu detí. 

1./ Výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti 
školského klubu detí  sa určuje sumou 5,00 € za mesiac. 

2./ Tento príspevok sa uhrádza vopred  15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý 
predchádza kalendárnemu mesiacu za ktorý sa príspevok uhrádza. 

Čl. 4 

Určenie výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na         
režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni. 
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1./ Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Obec Komjatice poskytuje stravovanie deťom 
a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov 
a nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a v nadväznosti na odporúčané výživové 
dávky.  

2./ Výšku nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov určujú finančné 
pásma na nákup potravín na jedno jedlo. Sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky. 

3./ Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup 
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky 
a príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov je určený za každý stravovací deň 
nasledovne: 

 

 
 
Stravovanie s dotáciou : 

 

V zmysle zákona č. 417/2020 Z.z. zo dňa 17.12.2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách č. 
544/2010 Z. z. od 1.augusta 2021 sa upravujú podmienky v poskytovaní dotácií na stravu: 

• ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ 
• doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie 

 

Novou skupinou sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť 
nárok na daňový bonus.  

 

Druh  Vekové 
Náklady na nákup 
potravín Spolu  Príspevok 

PP 
Poplatok za stravu spolu  

s réžiou 
školy kategórie 

3. finančné 
pásmo  náklady  ZZ na  

          na  režijné    
    desiata obed olovrant nákup  náklady      
          potravín         
MŠ** 3-6/7* 0.38 0.90 0.26 1.54  0,00    1.54€ 
  6 - 11 r. - 1.21 - 1.21  0.00    1.21€ 

  11 - 15 r. - 1.30 - 1.30  0.00    1.30€ 
ZŠ           

            
  cudzí - 1.41 - 1.41  1.46    2.87€ 
  stravníci -               
zamestnanci 
školy   - 1,41 - 1.41  1.26    2.67€ 
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Dotácia sa poskytuje  

• 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 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 šesť rokov veku a 
nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti, táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 
ods. 4 zákona preukazuje čestným vyhlásením . 

 

Suma dotácie na stravu je 1,30 € za každý deň, v ktorom sa dieťa/ žiak zúčastnilo výchovno-
vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu. 

 

K poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné predložiť zákonným zástupcom dieťaťa 

• potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,  
• potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného 

minima, 
• čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa 

 
                                                       

          Čl. 5 
 
                                                            Spôsob  úhrady  
 
Poplatok za stravovanie zákonný zástupca dieťaťa, žiaka, resp .stravník uhrádza vopred za 
obdobie jedného mesiaca do 15 dňa príslušného mesiaca v ktorom bol doručený šek na platbu . 

 

Čl. 6 

Spoločné ustanovenia 

. 
 
Prihlásenie stravníka na stravovanie v zariadení školského stravovania v ZŠ s MŠ Ondreja 
Cabana v Komjaticiach  bude na základe Zápisného lístku stravníka, ktorý bude vydaný 
riaditeľstvom ZŠ s MŠ Ondreja Cabana Komjatice. 
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                    Záverečné ustanovenie 

 

Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Komjatice dňa ................... 

a nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho zverejnenia. 

Účinnosťou tohto  Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie 
č.1/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov  
v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou Komjatice, ktoré bolo schválené dňa 
8.8.2019. 

 

 

 

                                                                                    Starosta obce 

        Peter Hlavatý 

 


