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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

OBCE ŠURIANKY 

01/2021 
Schválené: xx. xx. 2021                             Platné od: 9. 9. 2021 

 

O URČENIÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLÁCH A 

ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE ŠURIANKY A 

O VÝŠKE PRÍSPEVKU ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE 

 

Obecné zastupiteľstvo v Šuriankach na základe samosprávnej pôsobnosti podľa č. 68 Ústavy SR a podľa ust. 

§ 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a v súlade s § 28 ods. 5, § 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 a § 6 ods. 24 zákona 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 4 zákona č. 

544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šurianky (ďalej len ako 

skratka „VZN“). 

 

PRVÁ ČASŤ 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Účelom tohto VZN je určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie 

a nákladov spojených so stravovaním v škole a školskom zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec 

Šurianky. 

 

 

§ 2 

Druhy príspevkov v škole a školskom zariadení 

1. V škole a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šurianky sa uhrádzajú tieto príspevky 

na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním (ďalej 

len ako „príspevky“): 

a. príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole 

b. príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v zariadení školského 

stravovania. 

DRUHÁ ČASŤ 

PRÍSPEVKY V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH 

 

§ 3 

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole 

 

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

materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 10 Eur. 

2. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci bezhotovostne na účet obce Šurianky 

vedený v banke Prima banka Slovensko, a. s. (IBAN: SK18 5600 0000 0008 0622 7001) alebo 

v hotovosti do pokladne materskej školy. 

3. Ak je dieťa prijaté do materskej školy v priebehu školského roka, za prvý mesiac dochádzky sa 

príspevok uhrádza vždy do troch pracovných dní odo dňa, v ktorom bolo zákonnému zástupcovi 

doručené rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy. 

4. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy 

na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 

preukázateľným spôsobom. 

5. Preukázateľný spôsob je predloženie potvrdenia od lekára (ak je dôvodom choroba) a čestné 

vyhlásenie zákonného zástupcu o rodinných dôvodoch prerušenia dochádzky do materskej školy. 

6. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase 

školských prázdnin alebo ak bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená obcou alebo inými 

závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. 

7. Konkrétnu výšku príspevku podľa § 3 odseku 6 tohto VZN oznámi zákonnému zástupcovi riaditeľ 

materskej školy, do ktorej je dieťa na základe rozhodnutia prijaté. Pre určenie výšky príspevku je 

rozhodujúce písomné vyhlásenie zákonného zástupcu, v ktorom preukázateľne a záväzne vyjadrí svoj 

záujem o dochádzku dieťaťa do materskej školy v čase letných prázdnin a uvedie, v ktorých týždňoch 

počas letných prázdnin bude dieťa materskú školu navštevovať. 

§ 4 

Príspevok za čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie v zariadení školského stravovania 

 

1. Zariadenie školského stravovania poskytuje stravovanie deťom materskej školy za čiastočnú úhradu 

nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín v súlade s finančnými 

pásmami nákladov na nákup potravín na jedno jedlo určenými ministerstvom školstva s účinnosťou 

od 1. 9. 2011. 

2. Výška príspevku je nasledovná: 

Stravník – dieťa v MŠ 
1 desiata 1 obed 1 olovrant 

Celodenná 
strava 

0,36 Eur 0,85 Eur 0,24 Eur 1,45 Eur 
 

3. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v zariadení školského stravovania podľa tohto 

paragrafu sa uhrádza do 15. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za 

ktorý sa príspevok uhrádza škole, ktorej je školská jedáleň súčasťou. 

4. Príspevok uhrádza zákonný zástupca stravníka bezhotovostným prevodom na účet vedený v banke 

Prima banka Slovensko, a. s. (IBAN: SK96 5600 0000 0008 0622 2008) alebo poštovou poukážkou 

vystavenou v Zariadení školského stravovania pri materskej škole Šurianky. 

5. Nárok na dotáciu na stravu bude mať podľa zák. č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“): 
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a. dieťa, ktoré navštevuje materskú školu 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“. Zákonný zástupca preukazuje: 

1. potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej 

núdzi, 

2. potvrdene, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy 

životného minima. 

b. na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy 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 podľa osobitného predpisu1 (ďalej len „deti bez daňového bonusu). 

Neuplatnenie si nároku na daňový bonus rodič preukazuje žiadateľovi čestným 

vyhlásením, že ani jeden člen domácnosti si daňový bonus neuplatnil. 

6. Ďalšie podmienky k čerpaniu dotácie v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR: 

a. Ak sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a zároveň 

odobralo stravu, sa náklady na nákup potravín a réžia ponížia o príspevok, 

b. príspevkom nemožno uhradiť náklady na nákup potravín a réžiu v prípade, že sa stravník 

nezúčastnil výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole bez ohľadu na to, či stravu 

odobral alebo nie. V týchto prípadoch uhrádza náklady na nákup potravín a réžiu zákonný 

zástupca stravníka, pokiaľ stravníka riadne neodhlásil zo stravy, 

c. zákonný zástupca dieťaťa má povinnosť pre prípad neprítomnosti na výchovno-

vzdelávacej činnosti odhlasovať stravníka zo stravy podľa pokynov Zariadenia školského 

stravovania pri MŠ Šurianky 81. Pri nesplnení tejto povinnosti znáša zákonný zástupca 

náklady na nákup potravín a réžiu, a to aj v prípade, že stravu stravník neodobral, 

d. stravník, ktorého zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie (potvrdené odborným 

lekárom), ktorý neodobral stravu z dôvodu, že školská jedáleň nezabezpečí diétne 

stravovanie a toto dieťa sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti, patrí dotácia na 

podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Príspevok stanovenej výške podľa 

osobitného predpisu vyplatí zriaďovateľ zákonnému zástupcovi stravníka na základe 

podkladov MŠ Šurianky 81 za dni, kedy sa dieťa zúčastnilo výchovnovzdelávacej činnosti 

v materskej škole. 

7. Zariadenie školského stravovania pri Materskej škole Šurianky poskytuje stravovanie aj 

zamestnancom Materskej školy Šurianky 81 so súhlasom zriaďovateľa. Stravníci podľa tohto bodu 

uhrádzajú náklady vo výške nákladov uvedených v ods. 2 § 4 tohto VZN zrážkou zo mzdy a príspevkom 

zamestnávateľa pri zúčtovaní výplat mesačne za odobraté obedy. 

 

TRETIA ČASŤ 

SPOLOČNÉ, ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA 

 

§ 5 

Postup pre zníženie alebo odpustenie príspevkov 
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1. Obec ako zriaďovateľ školy a školského zariadenia môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení 

príspevku podľa § 4, ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a predloží príslušný doklad 

podľa ods. 5 § 4 tohto VZN. 

2. Žiadosti spolu s dokladmi predkladá zákonný zástupca dieťaťa prostredníctvom školy alebo školského 

zariadenia zriaďovateľovi. 

3. Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú podmienky zníženia 

a odpustenia príspevkov, t. j. pokiaľ je zákonný zástupca poberateľom dávky v hmotnej núdzi a 

príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 

4. Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku, zákonný zástupca 

túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámi zriaďovateľovi prostredníctvom školy alebo školského 

zariadenia.  

§ 6 

Záverečné ustanovenia 

 

1. V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh 

tohto VZN zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce dňa 10. augusta 2021. 

2. Obecné zastupiteľstvo v Šuriankach sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 25. augusta 2021 uznesením 

č.XXX a toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa vyvesenia nariadenia na úradnej tabuli 

obce po jeho prijatí Obecným zastupiteľstvom, t. j. 9. 9. 2021. 

3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 3/2012 o určení výšky príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šurianky 

a o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole. 

4. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Šuriankach formou dodatkov. 

5. Toto VZN bude prístupné k nahliadnutiu po nadobudnutí účinnosti na Obecnom úrade v Šuriankach 

a na internetovej stránke obce. 

 

Schválené znenie VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 25. 8. 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

         PaedDr. Marek Peňaško 

                   starosta obce 


