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           Obecné zastupiteľstvo obce Chmeľnica na základe samostatnej pôsobnosti podľa 
článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a podľa ods. 3 písm. h) a 
§ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 
6, ods. 24 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, 
§ 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie  
 
 

o určení výšky na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, 
ktorých zriaďovateľom je Obec Chmeľnica 

 
1 . Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie) určuje podľa osobitného  
      predpisu: 
 

- výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za 
pobyt dieťaťa v materskej škole, 
 

- výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, na režijné náklady a podmienky 
úhrady v školskej jedálni,  
 

- výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú nákladov spojených 
s činnosťou školského klubu detí. 

 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie ďalej určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie  
    povinnej školskej  dochádzky v Základnej škole a materskou školou Chmeľnica. 

 
 
 

PRVÁ ČASŤ 
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 
čl. 1  

Úvodné ustanovenia 
 

         Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje  príspevok za pobyt dieťaťa v materskej 
škole,  príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 
a príspevok za činnosť  dieťaťa v školskom klube detí. 
 
 
 Obec Chmeľnica je zriaďovateľom  

a)  Základnej školy s materskou školou 
b)  Školskej jedálne pri Základnej škole s materskou školou Chmeľnica 
c)   Školského klubu detí pri Základnej škole s materskou školou Chmeľnica 

 
                                                     



 
      DRUHÁ ČASŤ 

 
Určenie príspevkov 

 
čl. 2 

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt 
dieťaťa v materskej škole 

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

výdavkov materskej školy mesačne 
 
a)  za celodenný pobyt na jedno dieťa sumou 12,00  EUR   
b)  za poldenný pobyt na jedno dieťa sumou   10,00 EUR  
 
 

2. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa kalendárneho mesiaca 
 

3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 
    a)  ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 
    b)  ak zákonný zástupca dieťaťa predloží zástupkyni Materskej školy v Chmeľnici doklad   
          o tom,  že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi  
         podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, v znení neskorších zmien 
    c)  ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 
 
4. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa: 
     a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich   
          kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov preukázateľným  
         spôsobom, 
     b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo z dôvodu  
          prerušenia prevádzky materskej školy zapríčinenej zriaďovateľom alebo iných  
          závažných dôvodov; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť  
          príspevku určeného v bode 1 tohto článku VZN. 

 
čl. 3 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a na režijné náklady a podmienky úhrady 
v školskej jedálni  

 
1. V zmysle § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. školská jedáleň poskytuje stravovanie  
     deťom materskej školy za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo  
     výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na  
     odporúčané výživové dávky.  Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov, ak  
     tak určí zriaďovateľ. 
 
2. Obec Chmeľnica, ako zriaďovateľ materskej školy, ktorej súčasťou je školská jedáleň,  
    určuje finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup  potravín, podľa   
    vekových kategórii stravníkov a režijných nákladov nasledovne: 



 

  Náklady na potraviny  Réžia/€   

MŠ/vek Desiata/€ Obed/€ Olovrant/€  Spolu/€ 

2-6 rokov 0,26 0,64 0,22  1,12 

      

Základná škola/vek Desiata/€ Obed/€ Olovrant/€   

6-11 rokov  0,95    0,95 

 Desiata/€ Obed/€ Olovrant/€  Spolu/€ 

Dospelé osoby  1,12  1,37 2,49 

Cudzie osoby  1,12  1,37 2,49 

 

3. Zákonný zástupca stravníka,  ako aj dospelý stravník, je povinný uhradiť platbu za stravné    
    mesačne vopred,  do 10. dňa kalendárneho mesiaca. 
 
4. V školskej jedálni sa môžu pripravovať diétne jedlá pre deti a žiakov, u ktorých podľa   
    posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie podľa  
    materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie vydané Ministerstvom  
    školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Príspevok uhrádza zákonný  
    zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových  
    kategórií stravníkov (bod 2, čl. 3). 

4. Obec Chmeľnica má v kompetencii upravovať  finančnú výšku príspevku na stravovanie   
    podľa finančného pásma vydaného MŠ SR, aby sa dodržali plnenia odporúčaných  
     výživových dávok v mesačnej zostave jedálneho lístka a cien nákupu základných potravín  
    podľa spotrebného koša. 
 
5. Príspevok a réžia u stravníkov sa uhrádza poštovým peňažným poukazom. 

5. Prípadnú neúčasť na stravovaní je možné nahlásiť takto: deň vopred, alebo ráno do 8:30   
    hod. Včas nahlásená neúčasť na stravovaní sa zohľadní v najbližšom mesiaci po uplynutí  
    tohto mesiaca. 
 

Čl. 4 
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí 

 
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva  
    zákonný zástupca žiaka mesačne sumou  5,- EUR. 
 
2. Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do  15. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. Po   
    predchádzajúcej konzultácii s platiteľom môže škola vyberať príspevky súhrne za viac  
    mesiacov v príslušnom školskom roku. 
 
3. Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na  
    čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí podľa odseku 1,  ak zákonný  
    zástupca žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky  



    v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 
Čl. 5 

Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
 
1. Miesto zápisu  
     Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutočňuje v Základnej škole  
     s materskou školou Chmeľnica 58,  uvedenej v čl. 1, písm. a). 
 
2. Čas  zápisu:  od 1.4  do  30.4  
     Čas zápisu sa určuje od  13.00 hod. do  16.00 hod. 

 
 

Čl. 6 
Záverečné ustanovenia 

 
           Týmto všeobecne záväzným nariadením sa v celom rozsahu rušia doterajšie VZN č. 
1/2008  o určení výšky na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach  aj 
s dodatkami.  

 
Čl. 7 

 
Platnosť a účinnosť 

 
1. Veci neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom a osobitnými predpismi. 
 
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli obce Chmeľnica  
    od 8.10.2015. 
 
3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Chmeľnici  
     dňa   23.10.2015 uznesením číslo  6/3/2015 .  
 
4. Všeobecne  záväzné nariadenie schválené na zasadnutí obecného zastupiteľstva nadobúda  
     účinnosť od 21.11.2015. 
 
 
 
V Chmeľnici, dňa 23.10. 2015     
 
 
 
        Ing. arch. Zita Pleštinská 
    starostka obce 
 
 
 
 
Zmena je vyznačená červenou farbou  


