
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Malé  Ripňany dňa: 01.08.2019 
 
VZN zvesené na úradnej tabuli v obci Malé Ripňany dňa: 15.08.2019     
 
VZN nadobúda účinnosť dňa:  01.09.2019 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Malých Ripňanoch na  základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle §  28, § 140 zákona č. 245/2008 
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 6 
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 uznieslo na tomto všeobecne 
záväznom nariadení.  
 
 
 

V Š E O B E C N E  Z Á V Ä Z N É  N A R I A D E N I E 
 

č. 01/2019                                                        

o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov  
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti  

obce Malé Ripňany 
 
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenie 

 
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku 

a spôsob jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov zákonných zástupcov detí a žiakov1), 
ktoré budú uhrádzať školám a  školským zariadeniam v  zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
Malé Ripňany. 

 
2) Pre účely tohto nariadenia sú školami materská škola a školskými zariadeniami školská 

jedáleň v  zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 
 
3) Výška príspevkov sa mení v súvislosti s úpravou súm životného minima pre jedno 

nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu2). 
 

Čl. 2 
Materská škola 

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

výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa  sumou 8,00 € 
 
2) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa ktoré: 

                                                 
1) § 28 ods. 6) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a  doplnení 
niektorých zákonov 
2) § 5 ods. 1 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 



a) má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží obecnému úradu, prostredníctvom riaditeľky 

materskej školy doklad o  tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov 
v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu3), 

c) je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu, 
d) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov 
preukázateľným spôsobom. 

 
3) Pomernú časť určeného príspevku uhrádza zákonný zástupca v prípade, že bola 

prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými 
závažnými dôvodmi. 

 
Čl. 3 

Školská jedáleň 
 
1) Podľa ods.8 a 9 § 140 a ods.4 a 5 § 141 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a  vzdelávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonný zástupca 
dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške 
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na 
odporúčané výživové dávky podľa finančného pásma. 

 
2) Finančné pásmo je zhodné pre všetky vekové kategórie stravníkov v príslušnom  zariadení 

školského zariadenia a určuje rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa 
vekových kategórií stravníkov a sú stanovené Ministerstvom školstva Slovenskej 
republiky (ďalej len „ministerstvo“)  

 
3) Dospelým stravníkom sa aplikuje  úhrada za stravovanie podľa jednotne zvoleného 

finančného pásma pre príslušné zariadenie školského  stravovania vo výške celkových 
nákladov na potraviny na výrobu jedného jedla ako pre vekovú kategóriu stravníkov 15-
19 ročných s akceptovaním úpravy podľa § 152 Zákonníka práce. 

 
4) Príspevky na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa materskej školy je spolu 1,54 € na 

celodenné stravovanie  a  1,28 € na pol denné stravovanie – III. finančné pásmo 
z finančných pásiem ministerstva. 

 
5) Podľa zákona č. 544/2010 o dotáciach v pôsobnosti MPSVR SR, ktoré  navštevujú 

posledný  ročník materskej  školy majú nárok na stravu, za poplatok znížený o sumu  
1,20 €  (dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) , iba v prípade, 
ak sa zúčastní na výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole a odobralo stravu. 
Viď tabuľka.   

 
Druh 

školy 

Vekové 

kategórie 

Náklady na nákup  potravín  

3. finančné pásmo 
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náklady 

na 

nákup 

potravín 

Poplatok 

ZZ**bez dotácie 

na potraviny 

Poplatok 
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pol dňa 

Doplatok za stravu 
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s dotáciou 
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s dotáciou 

celý deň desiata obed olovrant 

                                                 
3) § 10 - 15 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 



 

MŠ 3 – 6/7* 0,38 0,90 0,26 1,54 1,54 1,28 0,08 € 0,34 € 

 
 
6) Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa alebo žiaka, u ktorých podľa 

posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, určí riaditeľ 
strediska alebo riaditeľ školy podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre diétne 
stravovanie, vydané ministerstvom. 
 

7) Výroba jedál a nápojov pre zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce Malé Ripňany sa zabezpečuje podľa III. pásma z finančných pásiem pre 
stredné školy (stravníci od 15-19 rokov), t.j. obed v hodnote 1,41 €  (čo predstavuje 45% 
z ceny obedu t.j. stravná jednotka v hodnote 3,13 € na ktorú obec prispieva ako 
zamestnávateľ v zmysle zákona  č. 311/2001 § 152 ods.3 sumou 2,26 €, sa hodnota obedu 
pre zamestnancov stravujúcich sa v školskej jedálni  upravuje na hodnotu 0,87 €. 
 

Druh 

školy 
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kategórie 
zamestnanci 

MŠ 

Náklady na nákup  
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Spolu 

náklady 

na 

nákup 

potravín 
 

Stravná 
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ceny 
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Zamestnávateľ 

prispieva  
Hodnota obeda pre 

zamestnancov upravená 

zamestnávateľom 
  

 obed  

MŠ 15-19  1,41  1,41 3,13 2,26  0,87 € 

 
8) Príspevok na nákup potravín podľa ods. 3) až 4) sa uhrádza mesačne vopred. 
 
 
 

Čl. 4  
Záverečné ustanovenie 

 
1) Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo 

v Malých Ripňanoch. 
 
2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Malé Ripňany sa uznieslo Obecné 

zastupiteľstvo v Malých Ripňanoch dňa  16.08.2019. 
 

3) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN stráca platnosť VZN obce Malé Ripňany 
02/2018 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Malé Ripňany. 
 

4) Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.09.2019 
 
 
 
 
 

Mgr. Pavol Gubáň 
    starosta obce 
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