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Obec Hajnáčka, v súlade s ustanovením § 6 odsek 1 zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom zriadení“), v súlade 

s ustanovením § 6 odsek 24 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 a  v súlade 

s ustanoveniami § 28 odseky 5, 7, § 114 odseky 6, 7 a § 141 odseky 6, 8 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 „školský zákon“) vydáva  
 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

číslo __/2022 

 

O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU  

V MATERSKEJ ŠKOLE A V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH ZRIADENÝCH 

OBCOU HAJNÁČKA 
 

 

 

ČLÁNOK I. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevku v materskej škole a v školských 

zariadeniach zriadených obcou Hajnáčka (ďalej aj „nariadenie“) určuje:  

a) výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov 

materskej školy zriadenej obcou Hajnáčka a podmienky jeho zníženia, zvýšenia alebo 

odpustenia, 

b) výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosti školského klubu detí zriadeného obcou Hajnáčka a podmienky jeho zníženia, 

zvýšenia alebo odpustenia, 

c) výšku príspevku stravníka, alebo zákonného zástupcu stravníka na čiastočnú úhradu 

nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky zníženia, zvýšenia alebo 

odpustenia príspevku vo výdajnej školskej jedálni zriadenej obcou Hajnáčka. 
 

§ 2 

Základné ustanovenia 

(1) Obec Hajnáčka (ďalej aj „obec“) je zriaďovateľom  Základnej školy s materskou školou 

Hajnáčka (ďalej aj „Základná škola s materskou školou“), organizačnými zložkami 

ktorej sú:   

a) základná škola,  

b) materská škola,  

c) výdajná školská jedáleň (ďalej aj „školské zariadenie“), 

d) školský klub detí (ďalej aj „školské zariadenie“). 

(2) Materská škola a školské zariadenia sú zriadené obcou Hajnáčka pri výkone samosprávy
1
 

a sú zaradené do Siete škôl a školských zariadení SR. 

                                                           
1
 § 6 odsek 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 
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§ 3 

Príspevkom je finančná čiastka, ktorou prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú 

úhradu výdavkov materskej školy, ktorou prispieva zákonný zástupca žiaka na čiastočnú 

úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a ktorou prispieva stravník, alebo 

zákonný zástupca stravníka na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie a režijné 

náklady vo  výdajnej školskej jedálni. 

 

 

 

ČLÁNOK II. 

PRÍSPEVOK  

V MATERSKEJ ŠKOLE A V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH ZRIADENÝCH OBCOU 

 

 

§ 4 

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy  

(1) Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy: 3,00 €. 

(2) Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy uhradí zákonný 

zástupca najneskôr do lehoty splatnosti
2
 bezhotovostne na účet Základnej školy 

s materskou školou, alebo v hotovosti do pokladne Základnej školy s materskou školou. 

 

§ 5 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí 

(1) Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu 

detí: 3,00 €.    

(2) Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí uhradí 

zákonný zástupca najneskôr do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý 

predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza, bezhotovostne na účet 

Základnej školy s materskou školou, alebo v hotovosti do pokladne Základnej školy 

s materskou školou. 

 

§ 6 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a príspevok na reţijné náklady vo výdajnej školskej 

jedálni 

(1) Stravníkom vo výdajnej školskej jedálni môžu byť deti materskej školy, žiaci školy, 

zamestnanci obce, zamestnanci.   

(2) Výška denného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a na režijné náklady vo výdajnej 

školskej jedálni bez zohľadnenia dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom 

dieťaťa:
3
     

 
DESIATA OBED OLOVRANT 

 

REŢIJNÉ 

NÁKLADY 

 

DENNÝ 

PRÍSPEVOK 

CELKOM 

dieťa materskej školy  0,50 € 1,20 € 0,40 € 0,20 € 2,30 € 

žiak základnej školy vo veku 

6 – 11 rokov                       
 1,70 €  0,20 € 1,90 € 

zamestnanec obce, školy  2,40 €  1,50 € 3,90 € 

                                                           
2
 §28 odsek 5 školského zákona 

3
 § 4 odsek 3 písmeno a) zákona č. 544/2010 Z. z.  dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
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(3) Uplatnenie nároku na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
4
 

týmto nie je dotknuté.  

(4) Stravník, alebo zákonný zástupca stravníka uhradí príspevok na čiastočnú úhradu 

nákladov a na režijné náklady vo výdajnej školskej jedálni v úhrnnej výške za kalendárny 

mesiac. 

(5) Úhrnná výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a na režijné náklady vo výdajnej 

školskej jedálni sa vypočíta ako súčin výšky denného príspevku celkom a počtu dní, kedy 

bude strava prevzatá.  

(6) Strava sa považuje za prevzatú
5
 aj vtedy, ak zmena zo strany stravníka nebola výdajnej 

školskej jedálni oznámená v súlade s ustanoveniami Prevádzkového poriadku Výdajnej 

školskej jedálne, alebo zmluvnými podmienkami.   

(7) Príspevok v úhrnnej výške uhradí stravník, alebo zákonný zástupca stravníka najneskôr 

do 5. dňa v kalendárnom mesiaci bezhotovostne na účet Základnej školy s materskou 

školou, alebo v hotovosti do pokladne Základnej školy s materskou školou. 

 

 

 

ČLÁNOK III. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

 

§ 7 

Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia stráca účinnosť  Všeobecne záväzné nariadenie 

obce Hajnáčka č. 4/2019 o určení výšky mesačného príspevku v materskej škole 

a v školských zariadeniach zriadených obcou, vrátane dodatkov. 

 

§ 8 

Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Hajnáčka na svojom 

zasadnutí dňa ________ 2022.  

 

§ 9 

Toto nariadenie bolo vyhlásené vyvesením dňa ______________ 2022. 

 

§ 10 

Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevku v materskej škole a v školských 

zariadeniach zriadených obcou Hajnáčka nadobúda účinnosť dňa ______ 2023. 

 

                                                                  

______________________________ 

Ivan Poprocký 

 starosta obce 

                                                           
4
 § 4 odsek 3 písmená b), c) zákona č. 544/2010 Z. z.  dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
5
 § 4 odsek 6 zákona č. 544/2010 Z. z.  dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 


