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     Obecné zastupiteľstvo obce Chotča v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2 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 podľa ods. 8 a 9 § 140 a ods. 4 a 5 §  141 zákona č. 245/2008 Z. 

z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako iba „zákon“), sa uznieslo na 

tomto všeobecne záväznom nariadení vydáva toto všeobecne záväzné nariadení obce Chotča č. 

2/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, príspevku na režijné náklady 

a podmienky úhrady v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Chotča. 

 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje výšku príspevkov na čiastočnú 

úhradu nákladov zákonných zástupcov detí a žiakov, ktoré budú uhrádzať školám a 

školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chotča. 

 

2. VZN určuje: 

   a) výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

   b) výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, 

   c) výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni podľa vekových kategórií 

stravníkov určuje MŠ SR vo finančných pásmach. 

 

 

      Konkrétnu výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo určuje zriaďovateľ. 

 

3. Obec Chotča je zriaďovateľom Základnej školy, Materskej školy, školského klubu detí 

    a školskej jedálne pri MŠ. 

 

§ 2 

Stanovenie výšky poplatku 

1. Za pobyt dieťaťa v MŠ zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu 

výdavkov MŠ mesačne na jedno dieťa sumou najviac 7,5 % sumy životného minima na 

jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.  

2. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD prispieva zákonný zástupca žiaka 

mesačne sumou najviac 7,5 % sumy životného minima na jedno nezaopatrené dieťa podľa 

osobitného predpisu.  

3. ŠJ, ktorej zriaďovateľom je obec, poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu 

nákladov, ktorú uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa 

vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a v súlade s 

finančnými pásmami určujúcimi rozpätie nákladov na nákup potravín stanovenými  

Ministerstvom školstva SR.  

 

 

 

 

 

 



 

 

§ 3 

Materská škola 

1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu 

výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa 3,50 €. Rodiny v hmotnej núdzi sú od 

poplatku oslobodené s účinnosťou od 01.01.2018. 

 

2. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 

    a)  ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

    b) ak zákonný zástupca predloží riaditeľke MŠ 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, 

    d)  ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich 

       kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo z rodinných dôvodov preukázateľným 

spôsobom. 

 

3. Počas prerušenia prevádzky MŠ v čase školských prázdnin podľa § 2 ods. 6 Vyhlášky MŠ 

SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v platnom znení uhrádza zákonný zástupca pomernú 

časť príspevku určeného v ods. 1. 

 

4. Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa mesačne do 15. kalendárneho dňa príslušného 

mesiaca v hotovosti do pokladne MŠ. 

 

 

§ 4 

Školský klub detí 

1. Výška príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s 

činnosťou školského klubu detí v základnej škole je 4,00 € mesačne na jedného žiaka. 

 

2. Zriaďovateľ základnej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku 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. 

 

 

§ 5 

Školská jedáleň 

1. V zmysle § 140 ods. 8, 9, 10 a § 141 ods. 4, 5, 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súčinnosti s 

finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov a príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup 

potravín platia finančné limity . 

 

2. Stravníkom v školskej jedálni môžu byť aj zamestnanci škôl a školských zariadení.  

 

3. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa 

alebo žiaka sa stanovuje vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 

nasledovne: 

 

 

 

 



 

 

    Materská škola - desiata, obed  a olovrant - úhrada 

    stravníci od 2 do 6 rokov  - 1,54 € -   0,38 € - desiata 

                                                            -   0,90 € - obed 

                                                            -   0,26 € - olovrant   

     Základná škola 

     žiaci I. stupeň -    1,21 €  

 

Zákonný zástupca dieťaťa v HN uhrádza stanovený  doplatok vo výške  

0,24 € za 1 stravný deň. 

 

4. Zamestnanci MŠ, ZŠ a obecného úradu uhrádzajú príspevky na nákup potravín na jedno jedlo 

a režijné náklady v sume  1,41 €, po odpočívaní príspevku zo SF uhrádza stravník 1,27 €. 

Režijné náklady na dospelého stravníka sú stanovené na sumu 1,40 € za odobratý obed. 

 

5. Zamestnávateľ prispieva na stravovanie zamestnancov v školách a školských zariadeniach 

obce príspevok z rozpočtu obce vo výške 55% z hodnoty stravného určeného pri služobnej 

ceste v dobe trvania od 5 do 12 hodín na hlavné jedlo odobrané v školskej jedálni. Zostatok 

do hodnoty stravného za obed si dopláca zamestnanec. 

 

6. Celková úhrada za jeden obed je 2,81 €. 

     

 

 

§ 6 

Záverečné ustanovenia 

1. Určenie spôsobu úhrady poplatkov v školách a školských zariadeniach je v kompetencii 

zriaďovateľa škôl a školských zariadení. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, ako aj iné 

dotknuté osoby sú povinné za týmto účelom zistiť lehoty splatnosti jednotlivých príspevkov 

v škole a školských zariadeniach. 

 

2. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší  VZN č. 3/2019 o určení príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Chotča 

 

3. Toto všeobecne VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Chotči uznesením  

    č. 285/2022 zo dňa 26.08.2022. 

 

4. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.10.2022. 

 

 

 

 

V obci Chotči, dňa  26.08.2022 

 

                                                                                                        Vladimír Čač 

                                                                                                         starosta obce 


