
Návrh 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Helcmanovce 

č. 01/2023 

o určení výšky príspevku na činnosť školy 

a školského zariadenia 
 
 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Helcmanovce vo veciach územnej samosprávy v zmysle 

§ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych 
predpisov, § 6 ods. 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 
a v zmysle § 28 ods.5, § 114 ods.6, § 140 ods.9 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a 

vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na 
tomto: 
 

 

všeobecne záväznom nariadení 

 

PRVÁ ČASŤ 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

§ 1 

Predmet úpravy 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku mesačného príspevku, ktorý je povinný 
uhrádzať rodič alebo iná fyzická osoba než rodič, ktorá má dieťa zverené do osobnej 
starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu ( ďalej len 
„zákonný zástupca“) na jedno dieťa alebo jedného žiaka 

a) za pobyt dieťaťa v materskej škole,  
b) na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, 
c) na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni. 

 

DRUHÁ ČASŤ 

DRUHY PRÍSPEVKOV V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH 

ZARIADENIACH 

 

§ 2 
Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 

 

1. za pobyt dieťaťa v MŠ sumou vo výške 15 €/ mesačne za každé jedno nezaopatrené 

dieťa 

Úhrada príspevku 

Tento príspevok je zákonný zástupca povinný zaplatiť do 15. dňa v kalendárnom mesiaci. 

V prípade neuhradenia poplatku za 2 mesiace od poslednej úhrady, nebude dieťaťu 

poskytovaná starostlivosť v MŠ. 

Oslobodenie od platby príspevku 

 

1. príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 

a) ktoré absolvuje povinné predprimárne vzdelávanie  



b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy 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 

2. príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa 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 vážnymi dôvodmi, v týchto 

prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. 

 

 §3 

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  

na činnosti školského klubu detí 
 

 

Výška mesačného príspevku na čiastočnú  na čiastočnú úhradu nákladov  spojených na 

činnosti školského klubu detí sa stanovuje v súlade s § 114 ods. 6,7 zákona č. 245/2008 Z.z. 

nasledovne: 

Výška mesačného príspevku sa stanovuje sumou 10 €/ mesačne za každé jedno nezaopatrené 

dieťa. 

 

Úhrada príspevku 

Tento príspevok je zákonný zástupca povinný zaplatiť do 15. dňa v kalendárnom mesiaci. 

V prípade neuhradenia poplatku za 2 mesiace od poslednej úhrady, bude žiak vylúčený z 

ŠKD. 

 

Oslobodenie resp. zníženie  platby príspevku 

Príspevok  môže zriaďovateľ alebo riaditeľ školy znížiť resp. odpustiť za dieťa: 

a) ak zákonný zástupca dieťaťa písomne požiada zriaďovateľa školského klubu detí 

alebo riaditeľa školy a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej 

núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. 

b) ktoré má prerušenú dochádzku do ŠKD na viac ako 30  po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným 

spôsobom 

c) ktoré nedochádzalo do ŠKD v čase školských prázdnin alebo bola prerušená 

prevádzka ŠKD zapríčinená zriaďovateľom alebo inými vážnymi dôvodmi, v týchto 

prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. 

 

 

§ 4 

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej 

jedálni 
 

I. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni uhrádza zákonný zástupca vo 
výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na 
odporúčané výživové dávky a rozpätia finančných pásiem zverejnené Ministerstvom 



školstva SR na internetovej stránke www.minedu.sk: 2. finančné pásmo podľa vekových 
kategórií stravníkov platné od 1.1.2023  

1. na dieťa v materskej škole 
s celodenným pobytom (desiata: 0,45 €, obed: 1,10 €, olovrant: 0,35 €): 1,90 € na deň 

s poldenným pobytom (desiata: 0,45 €, obed: 1,10 €):                              1,55 € na deň 

2. na  dieťa  v materskej škole, ktoré je zaradené do povinnej predškolskej výchovy s 

celodenným pobytom (desiata: 0,45 €, obed: 1,10 €, olovrant: 0,35 €):          1,90 € na deň  

z toho dotácia MPSVaR SR 1,40 € / obed 

doplatok zákonného zástupcu dieťa v MŠ 0,50 € / obed 

na  dieťa  v materskej škole, ktoré je zaradené do povinnej predškolskej výchovy s 

poldenným pobytom (desiata: 0,45 €, obed: 1,10 €):                                        1,55 € na deň  

z toho dotácia MPSVaR SR 1,40 € / obed 

doplatok zákonného zástupcu dieťa v MŠ 0,15 € / obed 

3. na žiaka I. stupňa základnej školy: 1,50 € / obed 

z toho dotácia MPSVaR SR 2,10 € / obed 

doplatok zákonného zástupcu žiaka I. stupňa 0,00 € / obed 

4. na žiaka II. stupňa základnej školy: 1,70 € / obed 

z toho dotácia MPSVaR SR 2,30 € / obed 

doplatok zákonného zástupcu žiaka I. stupňa 0,00 € / obed 
 

V zmysle § 4 ods. 6 zákona o dotáciách, sa dotácia na stravu poskytuje paušálne vo vyššie 

uvedených sumách za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej 

činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu, a to aj v prípade ak zariadenie 

školského stravovania pripraví stravu v nižšej sume. Dotácia na stravu je určená prioritne 

na zabezpečenie obeda a ak zariadenie školského stravovania pripraví stravu v nižšej sume 

ako je výška dotácie, uvedený rozdiel môže byť použitý prioritne na skvalitnenie jedla, 

rozšírenie jedla o doplnkové jedlo (napr. ovocie k obedu v ZŠ, v MŠ desiata alebo olovrant), 

prípadne aj na úhradu časti režijných nákladov s cieľom skvalitnenia kultúry stravovania v 

zariadení školského stravovania.  
Starosta obce Helcmanovce, môže svojim rozhodnutím upraviť výšku príspevku zákonného 

zástupcu dieťaťa v materskej škole a zákonného zástupcu žiaka  základnej školy  na 

čiastočnú úhradu nákladov v Článku 5 §1 ods. I bod 2,3,4 na základe výšky dotácie 

poskytnutej z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVaR 

SR). 
 

II. Výška príspevku zákonného zástupcu na režijné náklady 

a) na dieťa v materskej škole uhrádza režijné náklady bez ohľadu na počet odobratých 

jedál v príslušnom mesiaci vo výške: 5,00 €/na mesiac 

b) na dieťa v materskej škole, ktoré je zaradené do povinnej predškolskej výchovy, 

uhrádza režijné náklady bez ohľadu na počet odobratých jedál v príslušnom mesiaci vo 

výške: 5,00 €/na 

mesiac 

c) na žiaka I. a II. stupňa základnej školy uhrádza režijné náklady bez ohľadu na počet 

odobratých jedál v príslušnom mesiaci vo výške 5,00 €/na mesiac 

 

III. . Cena obeda pre zamestnancov školy a externých stravníkov 

 

a) dospelý stravník – zamestnanec školy 

finančný limit na nákup potravín: 2,20 € 

režijné náklady: 0,80 € 

cena stravného lístka: 3,00 € / obed 

 



Cena obeda pre dospelých stravníkov zamestnaných v ZŠ s MŠ Helcmanovce je 3,00 €, z 

čoho 55% z 3,00 €  - t.j.1,65 € hradí zamestnávateľ, 5% doplatok zo sociálneho fondu t.j. 

0,15 € a 40% - t.j. 1,20 €, hradí zamestnanec. 

b) dospelý stravník – externý 

finančný limit na nákup potravín: 2,20 € 

režijné náklady: 1,30 € 

cena stravného lístka: 3,50 € / obed 

        

V kategórii dospelých stravníkov je upravená gramáž porcie obeda na 100g/porcia. 

Príplatok za výdaj do jednorazových plastových obalov pre každú kategóriu stravníka je  

0,20 €. 

  
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni zákonný zástupca uhrádza 

bankovým prevodom na účet, poštovou poukážkou, alebo v hotovosti priamo do pokladne 

vedúcej školskej jedálne, vždy do 15. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. Ak platba za 

stravné nebude uhradená do daného termínu, vedúca školskej jedálne nie je povinná 

poskytnúť stravu deťom, žiakom alebo dospelým stravníkom. 
 

 

 

 

TRETIA ČASŤ 

§ 5 

Záverečné ustanovenia 
 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Helcmanovce sa uznieslo OZ v 
Helcmanovciach, dňa      xx.xx.2023, uznesením číslo xx/2023  
2) Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN obce Helcmanovce č. 03/2022 o určení 
výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia zo dňa 15.12.2022. 
3) Toto VZN obce Helcmanovce nadobúda účinnosť od 01.05.2023. 

 
V Helcmanovciach, dňa  
 
 
 
 
 

Tibor Theis 

starosta obce 

 

 

Návrh predkladá: Mgr. Rastislav Drajna, riaditeľ školy 

23.03.2023 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dôvodová správa 

 

 

1. Návrh zvýšenia poplatku za MŠ a ŠKD vychádza zo zvýšených nákladov na mzdy 

zamestnancov hradených z originálnych kompetencií a prevádzkové náklady 

v školských zariadeniach, súvisiace s rodičovským daňovým bonusom, ktorý má 

vplyv na dotáciu poskytovanú z výnosu dane z príjmov pre samosprávy.  

2. Navrhovaná cena obeda vychádza z 2. finančného pásma na nákup potravín na jedno 

jedlo podľa vekových kategórií stravníkov stanoveného MŠVVaŠ SR s platnosťou od 

1.1.2023. 

3. Režijné náklady sú navrhované uhrádzať paušálnym mesačným poplatkom.  

4. Dotácie na stravu od 1.5.2023 sa poskytujú: 

V zmysle § 4 ods. 3 zákona o dotáciách, dotáciu na stravu možno poskytnúť na zabezpečenie 

obeda a iného jedla v MŠ a v ZŠ na dieťa, ktoré navštevuje: 

a. posledný ročník MŠ alebo ZŠ, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do 

starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada žiadateľa o dotáciu (ďalej len „zriaďovateľ 

školy“) prostredníctvom zariadenia školského stravovania, aby podal žiadosť o poskytnutie 

dotácie na stravu na toto dieťa, 

b. MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, a žije v domácnosti, ktorej sa 

poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima 

(ďalej len „deti v HN/ŽM“), 

c. MŠ, ak v MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ, je najmenej 50 % detí z 

domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. 

Vzhľadom na zmenu kategórií oprávnených detí sa od 01.05.2023 už nebude prihliadať na to, 

či je rodič poberateľom daňového bonusu na dieťa, t.j. dieťaťu od 01.05.2023 môže byť 

poskytnutá dotácia na stravu aj v prípade, ak naň rodič poberá daňový bonus. 

Od 01.05.2023 dotáciu na stravu v MŠ, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník 

MŠ, t.j. deťom vo veku od 2. do 5. rokov (ďalej len „mladšie deti v MŠ“), bude možné 

poskytnúť: 

 na dieťa v HN alebo ŽM a v tomto prípade, rovnako, ako v zmysle zákona o dotáciách 

účinného do 30.04.2023, bude musieť mať zriaďovateľ MŠ preukázané, že ide o dieťa v HN 

alebo ŽM
[1],

 

 na každé dieťa v MŠ (okrem posledného ročníka MŠ), ak je v MŠ (okrem posledného 

ročníka MŠ) najmenej 50% detí v HN. V tomto prípade bude musieť mať zriaďovateľ MŠ 

preukázané, že aspoň 50% detí (okrem posledného ročníka MŠ) spĺňa podmienku dieťaťa 

v HN. 

 Rodič je povinný požiadať o dotáciu písomne pri prihlásení dieťaťa na stravu v ŠJ. 

5. Zamestnancom školy alebo školského zariadenia a iným fyzickým osobám sa určuje 

stupeň finančného pásma ako pre vekovú kategóriu stravníkov 15-19 ročných podľa 

Finančného pásma B s akceptovaním úpravy podľa § 152 Zákonníka práce. Pri príprave 

hlavných jedál pre zamestnancov školy alebo školského zariadenia a iné fyzické osoby 

podľa Finančného pásma B je v normovaní prípustná tolerancia navýšenia hmotnosti mäsa 

o 30%.  

6. Stanovenie podmienok v prípade neuhrádzania poplatkov v jednotlivých zariadeniach. 

https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/socialne-veci/pomoc-v-hmotnej-nudzi-a-statne-socialne-davky/dotacie-pre-deti-na-stravu-a-skolske-potreby/poskytovanie-dotacie-na-stravu-od-01.05.2023.html?page_id=1255775#_ftn1


 

 

 

 

 


