
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 

o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie 

a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je 

obec Ľubotice 

 

 

Obec Ľubotice v súlade s ustanovením §6 a §11 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §6 ods. 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 ustanoveniami § 28 ods.5,  § 114 ods.6, § 140 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 záväzne nariadenie 

 

 

 

O výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ľubotice 

 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

 

Týmto všeobecne záväzným nariadením obce Ľubotice sa určuje výška príspevkov na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Ľubotice. 

 

 

Článok 2 

Príspevok 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 na jedno dieťa  sumou 15,- eur. 

2. Príspevok vo výške 2,- eur/deň uhrádza zákonný zástupca za dieťa, ktoré dochádza do materskej 

školy v čase letných prázdnin. 

3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, 

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 dní po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom 

b) ktorého rodič sa ocitol v hmotnej núdzi, čo dokladuje potvrdením z ÚPSVaR, 

c) ktoré v danom školskom roku do 31.8. dovŕši 6 rokov veku 

4. Príspevok je zákonný zástupca povinný uhradiť najneskôr do 10. dňa v mesiaci, na ktorý je poplatok               

stanovený 

 

 

 

 

 



Článok 3 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí 

 

1. Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí prispieva zákonný zástupca žiaka          

mesačne sumou 9,- eur. 

2. Príspevok je zákonný zástupca povinný uhradiť najneskôr do 10. dňa v mesiaci, na ktorý je poplatok               

stanovený. 

 

  

Článok 4 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 

 

1. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza 

zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov 

v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. 

 

2. Obecné zastupiteľstvo obce Ľubotice ( ďalej len „ obecné zastupiteľstvo“ ) pre všetky školy a školské 

zariadenia, všetky vekové kategórie stravníkov v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ľubotice určuje 

výšku príspevku zákonného zástupcu na stravovanie v školskej jedálni  v 3. finančnom pásme. 

Finančné pásmo určuje príslušné ministerstvo podľa osobitného predpisu. 

 

3. Výška príspevku je nasledovná: 

 

a) Na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov 

Veková kategória 
 

desiata obed olovrant spolu 

MŠ od  3 –  6 rokov 
 

0,38 0,90 0,26 1,54 

ZŠ  od  6 – 11 rokov 
 

- 1,21  1,21 

ZŠ  od 11 –15 rokov 
 

- 1,30  1,30 

 

 

b) Na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov pre diétne stravovanie 

Veková kategória 
 

desiata obed olovrant spolu 

MŠ od  3 –  6 rokov 
 

0,46 1,08 0,31 1,85 

ZŠ  od  6 – 11 rokov 
 

- 1,46  1,46 

ZŠ  od 11 –15 rokov 
 

- 1,56  1,56 

 

 

c) Cena jedla pre dospelých stravníkov zahŕňa výšku finančného príspevku  podľa 3. finančného 

pásma na 1,41 € a skutočnú výšku režijných nákladov na daný kalendárny rok. 

 

 



 

4.  Na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni pri MŠ a ZŠ prispieva zákonný zástupca dieťaťa alebo 

žiaka sumou   0,20 euro na jedno odobraté hlavné jedlo, ktorá sa použije na prevádzkové náklady                                      

     zariadení   školského stravovania,  predovšetkým na obnovu materiálno -  technického vybavenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

zariadení školského stravovania .  

 

5. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 € za každý   

deň , v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno – vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo 

vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že obec 

Ľubotice ako zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného predpisu dieťaťu, u ktorého 

podľa posúdenia ošetrujúceho lekára – špecialistu zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, 

Poskytnutú dotáciu na podporu výchovy  k stravovacím návykom dieťaťa, obec Ľubotice vyplatí 

prostredníctvom zariadení školského stravovania vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti rodičovi 

dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu. 

 

6. Plnú stanovenú sumu úhrady za stravu (bez priznania dotácie 1,20 €) uhrádza zákonný zástupca 

žiaka  v základnej škole : 

a) odobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo vyučovania 

v základnej škole a zákonný zástupca neodhlásil žiaka najneskôr do 14.00 hod. predchádzajúceho 

pracovného dňa  z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni  

 

b) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo vyučovania 

v základnej škole a zákonný zástupca neodhlásil žiaka najneskôr do 14.00 hod. predchádzajúceho 

pracovného dňa  z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni  

      

c) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pri základnej škole sa uhrádzajú 

najneskôr do 20.dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.                                                                          

 

7. Plnú stanovenú sumu úhrady za stravu (bez priznania dotácie 1,20 €) uhrádza zákonný zástupca 

žiaka  v materskej škole : 

 

a) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo výchovno – 

vzdelávacej činnosti a zákonný zástupca neodhlásil dieťa najneskôr do 07.30 hod. v danom 

stravovacom dni  z poskytovania stravy v školskej jedálni .  

 

b) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pri materskej škole sa uhrádzajú 

najneskôr do 5.dňa príslušného  kalendárneho mesiaca.                                                                          

  

8. Ďalšie podmienky na priznanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa budú 

určené v zápisnom lístku stravníka. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce 

Ľubotice č. 4/2015 z 12.7.2015 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ľubotice. 

 

2. Toto všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť 1.8.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

                                                                                                                         JUDr. Miroslav Makara, v.r. 

                                                                                                                                 starosta obce 


