
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŠEOBECNE    ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE   

obce  LOŽÍN 

 

č. 3 /2022 

 

O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKOV  

OD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ ZA POBYT 

V MATERSKEJ ŠKOLE 

a na 

ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV A PODMIENOK 

ÚHRADY V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec Ložín podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 115 ods. 5, § 116 ods.6, § 

140 ods. 9 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov  

 

v y d á v a 

 

 VŠEOBECNE    ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE 

č. 3/2022 

 

 O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKOV  

OD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ ZA POBYT V MATERSKEJ 

ŠKOLE 

a na 

ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV A PODMIENOK ÚHRADY 

V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI 

 

 

  

 

ČLÁNOK I. 

 

Účelom tohto Všeobecného záväzného nariadenie (ďalej len VZN) je určenie výšky 

príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v jednotlivých druhoch škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ložín od zákonných zástupcov detí. 

 

 1.ČASŤ: - Príspevky v materskej škole (ďalej len MŠ) od zákonných zástupcov detí, 

 

 

2.ČASŤ : - Príspevky v školskej jedálni (ďalej len ŠJ ): 

a.)  príspevky v ŠJ od zákonných zástupcov detí  MŠ a dospelých stravníkov, 

 

 

1. ČASŤ 

 

V súlade s odsekom 3 § 28 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský 

zákon) vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu.  

Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca dieťaťa na 

čiastočnú úhradu nákladov mesačne na jedno dieťa 7 €. 

 

Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa, 

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



b.) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom 

dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, 

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

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

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným 

spôsobom ( vopred zaplatený príspevok sa v prípade potreby rieši kompenzáciou 

v nasledujúcom mesiaci). 

 

 

2. ČASŤ 

 
 

V súlade s § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) 

strava poskytovaná v školskej jedálni sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu. 

Obec Ložín určuje na nákup potravín na jedno jedlo pre všetky vekové kategórie        

3. finančné pásmo. 

Zákonný zástupca dieťaťa MŠ uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške 

nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a režijné náklady vo výške 

0,20 € za jeden deň poskytovania stravy. 

 

A.) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školskej jedálni 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ložín na jedno dieťa: 

1.) detský stravník v MŠ – celodenná strava: výška stravného limitu sa stanovuje 2,10 € 

z toho : desiata: 0,50 €   

      obed:  1,20 €  2,10 € 

 olovrant: 0,40 € 

 réžia:              0,40 € 

spolu:  2,50 € 

 

 

Zákonný zástupca dieťaťa MŠ uhrádza: 

a) zákonný zástupca dieťaťa MŠ, ktoré: 

 - navštevuje posledný ročník materskej školy,  

- žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac 

vo výške životného minima, uhrádza rozdiel medzi hodnotou stravy a poskytnutou dotáciou 

štátu prostredníctvom ÚPSVaR Michalovce , 

b) zákonný zástupca dieťaťa MŠ, neuvedeného v písm. a), uhrádza plnú výšku príspevku, 

c) ak je v materskej škole najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v 

hmotnej núdzi, zákonný zástupca každého dieťaťa MŠ uhrádza rozdiel medzi hodnotou stravy 

a poskytnutou dotáciou štátu prostredníctvom ÚPSVaR Michalovce. 

 

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa/žiaka je určený vo výške nákladov na 

nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky (§ 140 ods.10 zákona č. 



245/2008 o výchove a vzdelávaní) a výške réžie na čiastočnú úhradu nákladov na prevádzku 

školskej jedálne. 

. 

 

2.) dospelý stravník vlastný zamestnanec:  -            hodnota stravného limitu:  2,40 € 

                                                                     réžia:                               3,60 € 

                                                                      ________________________________ 

                                                 spolu dospelý stravník:      6,00 € 

 

 

z toho uhrádza:  

 zamestnávateľ hradí max. 55 % z ceny stravného 5-12 hod.:                3,52 €  

                               zamestnanec hradí:                    1,98 € 

                          zo SF zamestnávateľa:                        0,50 € 

                           ___________________________________ 

                             spolu:                                                6,00 € 

 

 

Úhrada za stravovanie pre deti MŠ a zamestnancov je splatná do 20. dňa bežného 

mesiaca formou preddavku v hotovosti do pokladne školskej jedálne. 

 

 

3.) cudzí dospelí : hradí výšku : 3,00 € 

             hodnota stravného limitu:         2,40 € 

                                                              réžia:                              3,60 € 

                                                                      ________________________________ 

                                           Spolu dospelý stravník:          6,00 € 

           Príspevok obce na stravu:      3,00 €

   

 

 

Podmienky odberu obedu zo školskej jedálne: 

1. Žiadateľ požiada o poberanie stravy Obecný úrad Ložín alebo vedúcu školskej jedálne 

pri MŠ. 

2. Žiadateľ je občanom obce Ložín s trvalý pobytom. 

3. Žiadateľ nemá podlžnosti voči obci na daňových a poplatkových povinnostiach ku dňu 

podania žiadosti. 

 

 

Úhrada za stravovanie pre iné fyzické osoby je splatná do 20. dňa bežného mesiaca formou 

preddavku v hotovosti do pokladne školskej jedálne. 

 
 

 



ČLÁNOK II. 

 

1. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Ložíne dňa  16.12.2022. 

2. VZN nadobúda účinnosť:   01.01.2023 

3. Schválením tohto VZN  č.3/2022 sa ruší: - VZN č.1/2022. 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Mgr. Monika Pastírová 

                                                                                                        starostka obce Ložín 


