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Obecné zastupiteľstvo v Malom Lipníku podľa § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (školský zákon) 
a podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a 

rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
 

vydáva 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
 

číslo 1/2023, 
 

ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Malý Lipník 

 
 

§ 1  

Úvodné ustanovenia 
 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Malý Lipník. Pre 
účely tohto nariadenia je školou Základná škola s materskou školou a školskými zariadeniami školský 
klub detí a školská jedáleň. 
 
(2) Toto nariadenie upravuje nasledovné príspevky v škole a školských zariadeniach: 

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

 

§ 2  

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole 
 
(1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu 
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa v sume 10,00 €. 
 
(2) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, 

a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, 
b) ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa 

poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu, 
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

 
(3) V súlade s § 28 ods. 7 školského zákona zriaďovateľ určuje, že príspevok v materskej škole sa na 
základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza sa za dieťa, ktoré sa počas kalendárneho mesiaca 
nezúčastnilo výchovy v materskej škole ani jeden deň, a to z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 
preukázateľným spôsobom, 
 
(4) Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci. Spôsob úhrady 
príspevku podľa ods. (1) určí riaditeľ materskej školy vnútorným predpisom školy. 
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§ 3  

Príspevok na činnosť školského klubu detí 
 
(1) Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí prispieva zákonný zástupca žiaka 
mesačne na jedného žiaka v sume 5,00 €. 
 
(2) Zriaďovateľ školského klubu detí určuje, že príspevok sa neuhrádza za dieťa, ktoré sa počas 
kalendárneho mesiaca nezúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom klube detí ani jeden 
deň, a to z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom. 
 
(3) Termín a spôsob úhrady príspevku podľa ods. (1) určí riaditeľ základnej školy vnútorným 
predpisom školy. 
 

§ 4  

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 
 
(1) Obec Malý Lipník určuje na nákup potravín na jedno jedlo pre všetky vekové kategórie 
1. finančné pásmo. 
 
 
 
(2) Stravníci, ktorými sú deti MŠ a žiaci ZŠ, uhrádzajú finančný príspevok na stravovanie vo výške 
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a režijné náklady vo výške 0,10 €/deň. 
 
(3) Dospelí stravníci, ktorými sú zamestnanci škôl a školských zariadení, uhrádzajú finančný 
príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov 
a režijné náklady vo výške 0,10 €/obed. 
 
(4) Dospelí stravníci, ktorými sú iné fyzické osoby, uhrádzajú finančný príspevok na stravovanie vo 
výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a režijné náklady vo výške 
2,00 €/obed. 
 
(5) Výška stravného pre jednotlivé vekové kategórie stravníkov je nasledovná: 
 

Veková kategória 
Náklady na nákup potravín 

Režijné 
náklady 

Stravné 
na 1 deň  

spolu 
Desiata Obed Olovrant Spolu 

MŠ 
(deti od 2 do 6 rokov) 

0,40 € 1,00 € 0,30 € 1,70 € 0,10 € 1,80 € 

ZŠ – I. stupeň 
(žiaci od 6 do 11 rokov) 

- 1,30 € - 1,30 € 0,10 € 1,40 € 

Dospelý stravník 
(zamestnanci škôl 
a školských zariadení) 

- 2,00 € - 2,00 € 0,10 € 2,10 € 

Dospelý stravník 
(zamestnanci škôl 
a školských zariadení, 
iné fyzické osoby) 

- 2,00 € - 2,00 € 2,00 € 4,00 € 

 
(6) Nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom majú deti navštevujúce materskú 
školu alebo základnú školu, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 4 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. V prípade 
poskytnutia dotácie sa výška stravného pre stravníka znižuje o sumu dotácie. 
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(7) Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného 
predpisu dieťaťu1, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné 
stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zriaďovateľ 
vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu. 
 
(8) Dospelému stravníkovi, ktorým je zamestnanec obce, prispieva obec na stravu v zmysle § 152 
Zákonníka práce a v zmysle sociálnej politiky zamestnávateľa. 
 
(9) Dospelému stravníkovi, ktorým je dôchodca, prispieva obec Malý Lipník na úhradu stravného 
v sume 0,20 € / obed. 
 
(10) Úhradu za stravovanie je stravník (resp. jeho zákonný zástupca) povinný vykonať do 25. dňa 
aktuálneho kalendárneho mesiaca za tento mesiac, a to na základe doručenej poštovej poukážky. 
 
(11) V prípade neúčasti na stravovaní je stravník (resp. jeho zákonný zástupca) povinný sa zo 
stravovania odhlásiť. Odhlásenie zo stravovania na daný deň je stravník (resp. jeho zákonný zástupca) 
povinný vykonať najneskôr ráno do 8:00 hod. Za včas neodhlásenú stravu sa žiadna náhrada 
neposkytuje a stravník je povinný uhradiť za daný deň plnú sumu. 
 

§ 5  

Určenie okruhu stravníkov 
 
V súlade s § 140 ods. 3 školského zákona môžu byť stravníkom v školskej jedálni deti, žiaci, zamestnanci 
škôl a školských zariadení; so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby. 
 

§ 6  

Záverečné a zrušovacie ustanovenia 
 
(1) Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Malom Lipníku dňa ............... 
uznesením č. ................. 
 
(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.03.2023. 
 
(3) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší VZN č. 1/2022, ktorým sa určuje výška 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce Malý Lipník, schválené dňa 13.09.2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 ........................................... 
 Ing. Jozef Šesták 
 starosta 
 

 
1 § 140 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. školský zákon 


