
 

 
 

 



 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 2/2019 
 

OBCE PODOLIE 

o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti 

škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Podolie 

 
 

Obecné zastupiteľstvo  obce  Podolie  na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 

245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 

596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, 

vydáva pre obec Podolie 

 

§ 1 

Predmet úpravy 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku  príspevku zákonných zástupcov na 

čiastočnú úhradu nákladov na dieťa materskej školy, dieťa v školskom klube detí a dieťa 

v zariadení školského stravovania a bližšie upravuje práva a povinnosti rodičov alebo inej 

fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe 

rozhodnutia súdu. 

 

§ 2 

Pôsobnosť 

 
Toto nariadenie je záväzné pre všetkých zákonných zástupcov,  ktorých dieťa navštevuje  

Materskú školu pri ZŠ s MŠ Podolie 804,  Základnú školu s materskou školou Podolie 804, 

Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Podolie 804,  Školskú jedáleň pri ZŠ s MŠ Podolie 804,  

ktorých zriaďovateľom je obec Podolie.  Zároveň sa vzťahuje na dospelých stravníkov 

stravujúcich sa v Školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Podolie 804.  

 

§ 3 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole 

 
1. Na čiastočnú úhradu nákladov  za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný 

zástupca  dieťaťa mesačne sumou  10 €  na jedno dieťa. 

2. Príspevok sa neuhrádza za dieťa:  

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

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ, ZŠ s MŠ doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa 

zákona č. 599/2003 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých 

neskorších predpisov,  

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

3. Príspevok na základe tohto nariadenia sa neuhrádza za dieťa: 



 

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

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným 

spôsobom, 

b) ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka 

MŠ zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch 

uhrádza zákonný zástupca dieťaťa pomernú časť určeného príspevku. 



 

§ 4 

Výška príspevkov  na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 

 
1. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Podolie 804 poskytuje stravovanie žiakom za  čiastočnú úhradu nákladov,  ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo 

výške nákladov na nákup potravín  podľa vekových kategórií stravníkov nasledovne:  

 

Druh stravníka 

Finančný  limit na nákup 

potravín 

(3. finančné pásmo) 

Spolu za 

potraviny 

za 1 deň 

Dotácia štátu 

na podporu 

dieťaťa 

k stravovacím 

návykom 

Výška režijných nákladov 

Desiata Obed Olovrant 

Dieťa MŠ 

predškolák 
0,28 € 0,68 € 0,23 € 1,19 € 1,20 € 

0,01 € z dotácie na 1 deň 

+ 1 € mesačne platí rodič 

Dieťa MŠ - ostatné 

ročníky MŠ okrem 

predškolákov 

0,28 € 0,68 € 0,23 € 1,19 € - 1 € mesačne platí rodič 

Dieťa MŠ - ostatné 

ročníky MŠ okrem 

predškolákov, ak je 

dieťa v hmotnej 

núdzi 

0,28 € 0,68 € 0,23 € 1,19 € 1,20 € 
0,01 € z dotácie na 1 deň 

+ 1 € mesačne platí rodič 

Žiak 1. stupňa ZŠ - 1,01 € - 1,01 € - 1 € mesačne platí rodič 

Žiak 1. stupňa ZŠ, 

ak je v hmotnej 

núdzi 

- 1,01 € - 1,01 € 1,20 € 
0,19 € z dotácie na 1 deň 

+ 1 € mesačne platí rodič 

Žiak 2. stupňa ZŠ - 1,09 € - 1,09 € - 1 € mesačne platí rodič 

Žiak 2. stupňa ZŠ, 

ak je v hmotnej 

núdzi 

- 1,09 € - 1,09 € 1,20 € 
0,11 € z dotácie na 1 deň 

+ 1 € mesačne platí rodič 

Zamestnanec školy - 1,19 €  1,19 € - 1,51 € platí zamestnávateľ 

Cudzí stravník - 1,19 €  1,19 € - 1,51 € platí stravník 



 

2. Cena stravnej jednotky sa skladá z dvoch položiek – z ceny za potraviny a z výšky 

režijných nákladov.  

3. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, ktorý je v hmotnej núdzi, musí predložiť doklad 

o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi. ZŠ s MŠ Podolie 804 musí mať žiaka 

vykázaného v zozname detí v hmotnej núdzi, ktorý dostáva z ÚPSVaR Nové Mesto nad 

Váhom a dostáva na stravu žiaka dotáciu. 

 
4. Dotáciu na stravu poskytuje štát dieťaťu predškolského veku alebo dieťaťu a žiakovi 

v hmotnej núdzi iba vtedy, ak je dieťa skutočne prítomné na výchovno-vyučovacom 

procese. V takom prípade zákonný zástupca platí len za režijné náklady 1 € mesačne, 

tento poplatok môže zaplatiť na rok dopredu, teda 10 € na začiatku školského roka.  

5. V prípade neprítomnosti dieťaťa v MŠ alebo v ZŠ, na ktoré štát poskytuje dotáciu na 

stravu, je zákonný zástupca dieťaťa povinný odhlásiť dieťa zo stravovania u vedúcej 

jedálne alebo v materskej škole, a to najneskôr do 7.00 hod. daného dňa, keď bude dieťa 

neprítomné v MŠ alebo ZŠ. V prípade, že dieťa nebude odhlásené zo stravovania 

a nebude prítomné v MŠ alebo ZŠ, nebude môcť byť stravné pokryté dotáciou a bude si 

ho musieť zákonný zástupca uhradiť poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom na 

účet ŠJ na konci príslušného mesiaca. Poskytnutie dotácie na stravu je viazané na 

odobratie obeda, nedotuje sa strava dieťaťu, ktoré strávi v MŠ len doobedie a na obed ide 

domov. 

6. V prípade, že zákonný zástupca nestihne dieťa odhlásiť zo stravy do 7.00 hod. z dôvodu 

začínajúcej choroby, je možné prvý deň choroby prísť dieťaťu pre obed v čase od 11:30 

hod. do 13:30 hod., ale kvôli neprítomnosti dieťaťa v MŠ alebo ZŠ bude musieť výšku 

stravného uhradiť zákonný zástupca. 

7. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, ktorému štát neposkytuje dotáciu na stravu, uhradí 

sumu vo výške stravného x 20 dní + 1 € na réžiu vždy do 15. dňa príslušného 

kalendárneho mesiaca poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom na účet ŠJ. 

Preplatky stravného sa posielajú na účty zákonných zástupcov vždy v januári a v júli. 

8. V školskej jedálni sa  nepripravujú diétne jedlá. Ak sa dieťa musí diétne stravovať a má 

nárok na štátnu dotáciu, túto dotáciu  vyplatí obec Podolie zákonnému zástupcovi 

obvyklým spôsobom (poukázaním na účet zákonného zástupcu v banke, poštovou 

poukážkou, osobným prevzatím u zriaďovateľa) a to spätne za predchádzajúci mesiac 

podľa počtu dní, v ktorých sa dieťa zúčastnilo celého výchovno-vzdelávacieho procesu. 

Zákonný zástupca je povinný predložiť zriaďovateľovi lekárske potvrdenie od lekára – 

špecialistu (gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.) 

9. Cudzí stravníci uhrádzajú sumu 2,70 € za obed x počet odobratých obedov do 15. dňa 

príslušného kalendárneho mesiaca poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom na 

účet ŠJ.  

10. Cena stravnej jednotky pre zamestnancov je 2,70 €, pričom zamestnávateľ platí 55% 

z tejto sumy, čo je 1,49 € v zmysle zákonníka práce; zo sociálneho fondu prispieva 

zamestnávateľ na obed sumou 0,10 €, zamestnanci platia zvyšok 1,11 €. Zamestnanci 

uhrádzajú stravné  do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca poštovou poukážkou 

alebo prevodným príkazom na účet ŠJ.  

 

 



 

§5 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube detí 

 
1. Na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v školskom klube detí prispieva zákonný 

zástupca  dieťaťa mesačne sumou  5 €  na jedno dieťa. 

2. Ak zákonný zástupca žiaka písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom 

dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, znižuje sa mu príspevok na 

čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v školskom klube detí na sumu 2 € mesačne 

na jedno dieťa. 

 

§ 6 

Spoločné ustanovenia 

 
1. Obec ako zriaďovateľ školy a školských zariadení môže rozhodnúť o znížení alebo 

odpustení  príspevku podľa § 3, § 4 a § 5 tohto nariadenia, ak zákonný zástupca 

neplnoletého 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 zákona č. 599/2003 

o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

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

      zariadenia zriaďovateľovi. 

§ 7 

Splatnosť príspevku 

 

1. Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ a ŠKD sa uhrádza mesačne vopred, do 10. 

dňa príslušného kalendárneho mesiaca v hotovosti do pokladne Základnej školy 

s materskou školou Podolie. Príspevok je možné zaplatiť vopred aj na dlhšie časové 

obdobie. 

2. Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov v ŠJ sa uhrádza mesačne poštovou poukážkou 

alebo prevodným príkazom na účet školskej jedálne. 

 

§ 8 

Zrušovacie ustanovenia 

 
Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia stráca účinnosť a platnosť všeobecne záväzné 

nariadenie obce Podolie č. 2/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov na činnosti škôl a školských zariadení v obci Podolie aj so všetkými jeho 

dodatkami, ktoré bolo schválené uznesením č. 5/2012 zo dňa 30.3.2012. 

 



 
 


