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Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 3/2019 

 

o výške príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov 

v materskej škole, v školskom klube detí 

a v školských jedálňach v obci Ladce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Ladce v súlade s ustanovením § 6  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, v súlade s § 28 ods.5,  § 114 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 o výške príspevku  na 

čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školských jedálňach v 

obci Ladce  (ďalej len VZN). 

 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

 

1. Účelom tohto VZN je určiť výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v 

materskej škole, v školskom klube detí a v školských jedálňach zriadených obcou 

Ladce. 

2. Obec Ladce je zriaďovateľom
 
týchto škôl a školských zariadení: 

o Základná škola, ul. Vážska 399, Ladce, 

ktorej súčasťou je Školský klub detí a Školská jedáleň 

o Materská škola, ul. Hviezdoslavova 2, Ladce, 

ktorej súčasťou je Školská jedáleň 

 

 

 

Článok 2 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole 

 

 

1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva rodič alebo zákonný 

zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa  

sumou 10,00 €. 

2. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za 

dieťa: 

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

nasledujúcich dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným 

spôsobom, 

o  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 vo výške 0,50 € za každý deň. 

3. Tento príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vopred do 10. dňa v kalendárnom 

mesiaci v hotovosti riaditeľovi materskej školy. 

 



Článok 3 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou  

školského klubu detí  

 

 

1. Za pobyt dieťaťa v školskom klube detí pri základnej škole, ktorej zriaďovateľom je 

obec prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov  na činnosť  školského 

klubu detí mesačne na jedno dieťa  sumou  

o  4,00 € v prípade, že dieťa navštevuje školský klub iba dopoludnia, 

o  8,00 € v prípade, že dieťa navštevuje školský klub iba popoludní, 

o  12,00 € v prípade, že dieťa navštevuje školský klub dopoludnia i popoludní. 

2. Príspevok v školskom klube detí na základe rozhodnutia riaditeľa školy, ktorej 

súčasťou je školský klub, alebo na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za 

dieťa, ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi alebo zriaďovateľovi školy doklad 

o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej 

núdzi. 

3. Tento príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vopred do 10. dňa príslušného 

kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok 

uhrádza v hotovosti vychovávateľke v školskom klube detí. 

 

 

 

Článok 4 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a na úhradu 

réžijných nákladov  

 

 

1. Stravníkmi v školskej jedálni sú všetky deti navštevujúce materskú školu a všetci žiaci 

základnej školy, ktorých rodič alebo zákonný zástupca podpísali Zápisný lístok – 

prihlášku na stravovanie, ktorý je súčasťou tohto VZN. 

 

A) Na úhradu nákladov na nákup potravín žiaka základnej školy a dieťaťa posledného 

ročníka materskej školy prispieva podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách 

v pôsobnosti MPSVR SR štát sumou 1,20 € za odobraté jedlo – obed   

prostredníctvom dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.  

Za odobraté dotované jedlo touto sumou sa považuje jedlo v dňoch, v ktorých sa žiak 

základnej školy alebo dieťa posledného ročníka materskej školy zúčastnili 

vyučovacieho procesu.  

 

B) Ak rodič alebo zákonný zástupca žiaka základnej školy alebo dieťaťa posledného 

ročníka materskej školy týchto včas (deň vopred) neodhlásia zo stravovania v školskej 

jedálni a dieťa sa nezúčastní vyučovacieho procesu, považuje sa pripravené (odobraté 

i neodobraté) jedlo za nedotované jedlo, ktoré hradí rodič alebo zákonný zástupca 

dieťaťa v plnej výške podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na 



odporúčané výživové dávky v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec. Rodič 

alebo zákonný zástupca takto prispieva na stravu  na jedno dieťa sumou podľa 

písmena C). Pre bezproblémové vyúčtovanie takto pripravenej (odobratej 

i neodobratej) nedotovanej stravy rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa posledného 

ročníka MŠ a žiaka ZŠ uhradí na začiatku školského roka  zábezpeku na nedotované 

jedlo vo výške 30,00 €, ktorá bude vyúčtovaná na konci školského roka. 

 

C)  Na úhradu nákladov na nákup potravín detí v materskej škole s výnimkou detí 

posledného ročníka materskej školy a stravníka podľa písmena B) prispieva rodič 

alebo zákonný zástupca dieťaťa za odobraté i neodobraté jedlo, ak ho včas neodhlásil 

zo stravovania, sumou: 

o  1,45 € v prípade, že sa jedná o stravníka od 2 - 5 rokov (dieťa MŠ okrem detí 

posledného ročníka MŠ - celý deň), 

o  0,36 € v prípade, že sa jedná o stravníka od 2 - 7 rokov (každé dieťa MŠ - 

raňajky), 

o  1,21 € v prípade, že sa jedná o stravníka od 2 - 5 rokov (dieťa MŠ okrem detí 

posledného ročníka MŠ - raňajky a obed), 

o  1,09 € v prípade, že sa jedná o stravníka od 2 - 5 rokov (dieťa MŠ okrem detí 

posledného ročníka MŠ - obed a olovrant), 

o  1,15 € v prípade, že sa jedná o stravníka od 6 - 11 rokov (žiak ZŠ I. stupeň - 

obed), 

o  1,23 € v prípade, že sa jedná o stravníka od 11 – 15 rokov (žiak ZŠ II. stupeň 

- obed). 

2. Stravníkmi v školskej jedálni sú i zamestnanci škôl a školských zariadení, ktorí 

uhrádzajú príspevok na úhradu nákladov na nákup potravín v sume 1,33 € za obed. 

3. Stravníkmi v školskej jedálni môžu byť so súhlasom zriaďovateľa a príslušného 

regionálneho úradu verejného zdravotníctva aj iné fyzické osoby,
 
ktoré uhrádzajú 

príspevok na úhradu nákladov na nákup potravín v sume 1,33 € za obed. 

4. Stravníci podľa odseku 1 prispievajú na úhradu réžijných nákladov 2,00 € mesačne. 

5. Stravníci podľa odseku 2, 3 prispievajú na úhradu réžijných nákladov školskej 

jedálne sumou 1,67 € za obed. 

6. Na úhradu nákladov na nákup potravín pre detí materského centra MIMČO prispieva 

rodič alebo zákonný zástupca sumou podľa odseku 1 písmeno C). 

7. Stravníci podľa odseku 6 prispievajú na úhradu réžijných nákladov školskej jedálne 

sumou 1,00 € za obed. 

8. Riaditeľ školy, ktorej súčasťou je školská jedáleň alebo zriaďovateľ môže rozhodnúť 

o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi alebo 

zriaďovateľovi školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi 

a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. 

9. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a na úhradu réžijných 

nákladov sa uhrádza mesiac vopred na príslušný kalendárny mesiac, a to poštovou 

poukážkou alebo bezhotovostne na účet školskej jedálne.  

 

 

 

 

 

 



Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 8/2016. 

2. Návrh VZN č. 3/2019  bol zverejnený na úradnej tabuli v obci a na internetovej 

stránke obce na dobu minimálne 15 dní dňa 28.05.2019 

3. VZN č. 3/2019 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch dňa 13.06.2019  uznesením 

č. 60/2019 

4. Schválené VZN č. 3/2019  bolo vyhlásené na úradnej tabuli v obci a na internetovej 

stránke obce na dobu 15 dní dňa 24.06.2019 

5. VZN č. 3/2019 nadobúda účinnosť dňa 01.09.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Jaroslav Koyš 

              starosta obce 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁPISNÝ LÍSTOK – PRIHLÁŠKA NA STRAVOVANIE 

 
 

 

Záväzne prihlasujem svoje dieťa/žiaka na stravovanie v zariadení školského 

stravovania: Školská jedáleň pri Základnej škole, Vážska 399, 018 63 Ladce 
a potvrdzujem, že som poučený o stravovacom poriadku, ktorý je zverejnený na nástenke v ŠJ  

a na stránke školy / www.zsladce.sk/. 

 

Na školský rok: 2019/2020 odo dňa:......................................................................................... 

Meno a priezvisko stravmíka/žiaka:.................................................................trieda................. 

Meno a priezvisko matky (zákonného zástupcu):...................................................................... 

Číslo telefónu:.................................................E-mail................................................................ 

Meno a priezvisko otca (zákonného zástupcu):.......................................................................... 

Číslo telefónu:...................................................E- mail.............................................................. 

Číslo účtu stravníka / zákonného zástupcu / IBAN:................................................................... 

 

Spôsob úhrady príspevku na stravovanie: 

 

Príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov v sume 2,00 € zákonný zástupca 

dieťaťa/žiaka uhrádza mesačne vopred, najneskôr do 20. dňa v mesiaci/ je možné uhradiť 

režijné náklady aj jednorázovo na 10 mesiacov/ a finančná zábezpeka v sume 30,00 € do 20. 

augusta 2019 na účet / IBAN/: SK38 5600 0000 0044 9753 7003, formou: 

       * internetbanking                        * poštová poukážka  
* nevhodné prečiarknuť 

 

Pri úhrade príspevku poštovou poukážkou je potrebné ústrižok o zaplatení odovzdať v ŠJ .  

Strava sa prihlasuje na základe dostatočnej výšky finančnej  zábezpeky a uhradenia 

čiastočných režijných nákladov. 

Nedotovaná strava je, ak sa žiak nezúčastnil vyučovania v škole a neodhlásil stravu / choroba, 

výlety atď./, alebo ak sa žiak zúčastnil vyučovania, ale neodobral stravu. Potom je poplatok za 

stravu odrátaný z finančnej zábezpeky v plnej výške. 

  

Poplatok nedotovanej stravy na deň: Obed I. st.: 1,15 €             obed II. st.: 1,23 € 

 

Prípadná zmena dotovanej a nedotovanej stravy bude zverejnená na stránke školy. 

 

Odhlásiť, respektíve prihlásiť stravu je možné najneskôr do 14.30 hod. pracovný deň vopred  

Hromadné odhlášky / výlety, exkurzie, súťaže a pod./ a posledný týždeň školského roka sa 

strava odhlasuje týždeň vopred. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa vecná ani 

finančná náhrada neposkytuje a odrátava sa  z finančnej zábezpeky. 

Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie, nie 

je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň. 

 

Zákonný zástupca žiaka odhlasuje zo stravovania pri chorobe a neúčasti dieťaťa v škole / 

Zákon č.245/2008 Z.z./ Odobratie stravy do obedára je možné v prvý deň neúčasti, ale aj 

v tomto prípade stravník hradí plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo, ktorý je uvedený 

pri jednotlivých kategóriách stravníkov. Ostatné dni je povinný stravu odhlásiť. 

http://www.zsladce.sk/


Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie 1,20 € na výchovu 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. 

Stravníkom, pri ktorých je stravná jednotka vyššia ako dotácia, bude rozdiel odpočítaný 

z finančnej zábezpeky. 

 

 

Možnosti odhlasovania zo stravovania 

 

- telefonicky na tel. č.: 042/4321138 

- mailom na adrese: r.mikuskova@zoznam.sk 

- osobne v ŠJ pri ZŠ Ladce 

 

Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, dieťa má nárok 

na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa) iba v prípade, ak sa zúčastní vyučovania v základnej škole a odobralo 

stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je 

povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť, 

alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo, ktorý je uvedený 

pri jednotlivých kategóriách stravníkov vyššie v zátvorke.  

 

 

Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa 

 

Svojím podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi informačného systému –ŠJ pri ZŠ 

Ladce so spracovaním osobných údajov dieťaťa, ktorého som zákonným zástupcom, 

a to v informačnom systéme „Stravné“, pre účel poskytnutia stravovania v rozsahu: meno 

a priezvisko stravníka, adresa bydliska a meno, priezvisko, telefonický  kontakt a číslo účtu 

zákonného zástupcu  žiaka. Som  si vedomý/á, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. 

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky vyššie uvedené 

podmienky organizácie režimu a podmienky stravovania. 

 

 

 

 

V................................ dňa............... 

 

 

 

podpis  zákonného zástupcu dieťaťa 

 

 

 


