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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
č. 1/2021 

o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Oľšov 

 

 
Obec Oľšov podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a § 6 ods. 12 písm. c) 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 vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie 
 
 

Článok 1 
Príspevok v materských školách 

 
1.  Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestom prispieva zákonný zástupca na 

čiastočnú úhradu nákladov materskej školy mesačne na jedno dieťa: 

 sumou 10,00 € v celodennej prevádzke. 

2.  Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa uhrádza 
vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 

 
3. V prípade prerušenia prevádzky materskej školy spôsobeného zriaďovateľom alebo inými 

závažnými dôvodmi (podľa osobitného predpisu napr. vyhlásenie mimoriadnej situácie, 
núdzového stavu, ...) zákonný zástupca uhrádza pomernú časť stanoveného príspevku. 

 
 

Článok 2 
Príspevok vo výdajnej školskej jedálni 

 
1.  Výdajná  školská  jedáleň,  ktorých  zriaďovateľom  je  obec Oľšov,  poskytuje stravovanie 

podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre 
školské stravovanie podľa vekových kategórií stravníkov pre: 

 a) deti materskej školy, 
 b) žiakov základnej školy, 
 c) zamestnancov škôl a školských zariadení a iné fyzické osoby so súhlasom zriaďovateľa. 

2.  Obec Oľšov pre všetky vekové kategórie stravníkov určuje výšku príspevku na nákup 
potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 1. finančným 
pásmom stanoveným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

 
3.  Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa/žiaka (ďalej len „dotácia“) 

v sume1,30 € za každý deň, v ktorom sa dieťa/žiak zúčastnil/o výchovno-vzdelávacieho 
procesu sa poskytuje: 

 



a)  každému dieťaťu, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a v materskej 
škole alebo v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje 
pomoc v hmotnej núdzi, 

b) každému dieťaťu, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v 
domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo 
výške životného minima. 

c) každému dieťaťu, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu 
a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok 
na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a 
nedovŕšilo 15 rokov veku. 

Ak je výška dotácie nižšia ako stanovené finančné pásmo, rozdiel uhrádza zákonný 
zástupca dieťaťa/žiaka. 

 

Zariadenie 

Výška príspevku 
Úhrada 

celkom 

Doplatok po 
poskytnutí 

dotácie Desiata Obed Olovrant Réžia 

Materská škola 

(stravníci od2–6rokov) 
0,34€ 0,80€ 0,23 € 0,10€ 1,47€ 0,17 € 

Základná škola 
(stravníci od6–11rokov) 

- 1,08 € 
 

0,10 € 1,18 € - 

 
4. Pri poskytovaní dotácie na stravu dieťaťu/žiakovi s osobitným stravovaním sa postupuje 

v súlade so Smernicou pre poskytovanie dotácie zákonnému zástupcovi dieťaťa/žiaka na 
zabezpečenie stravy pri osobitnom (diétnom) stravovaní. 

 
5. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov sa uhrádza najneskôr do 25. dňa 

predchádzajúceho kalendárneho mesiaca. 
 

Článok 3 
Príspevok v školskom klube detí 

 
1.  Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí (ďalej len „ŠKD“) prispieva 

zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 6,00 € na 1 žiaka. 
 
2.  Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD sa uhrádza vopred 

do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 
 
3.  V prípade prerušenia prevádzky ŠKD spôsobeného zriaďovateľom alebo inými závažnými 

dôvodmi (podľa osobitného predpisu napr. vyhlásenie mimoriadnej situácie, núdzového 
stavu, ...)zákonný zástupca na činnosť ŠKD neprispieva. 

 
Článok 4 

Príspevok v centre voľného času 
 
1.  Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času (ďalej len „CVČ“) prispieva 

zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 2,- € na 1 žiaka. 
 
2.  Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou CVČ sa uhrádza vopred 

do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 
 
3.  V prípade prerušenia prevádzky CVČ spôsobeného zriaďovateľom alebo inými závažnými 

dôvodmi (podľa osobitného predpisu napr. vyhlásenie mimoriadnej situácie, núdzového 
stavu, ...) zákonný zástupca na činnosť CVČ neprispieva. 

Článok 5 



Záverečné a zrušovacie ustanovenie 

1.  Všeobecne záväzné nariadenie o určení čiastočných úhrad v školách a školských  
zariadeniach  v zriaďovateľskej   pôsobnosti   obce Oľšov   bolo   prerokované a schválené 
na 3. zasadnutí obecného zastupiteľstva v Oľšove dňa 15.08.2021. 

 
2. Všeobecne záväzné nariadenie o určení  čiastočných   úhrad   v školách a školských  

zariadeniach   v   zriaďovateľskej   pôsobnosti   obce Oľšov nadobúda účinnosť dňa 

01.09.2021. 

3. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia o určení čiastočných úhrad   

v školách a školských  zariadeniach   v   zriaďovateľskej   pôsobnosti   obce Oľšov sa ruší 

Všeobecne záväzné nariadenie o určení   čiastočných   úhrad   v školách a školských  

zariadeniach   v   zriaďovateľskej   pôsobnosti   obce Oľšov prerokované a schválené na1. 

zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Oľšove dňa 28.2.2013 účinné od 01.03.2013v znení 

jeho neskorších noviel. 

 
V Oľšove 30.07.2021 
 
 
 
 Karol Pinčák 
 starosta obce 
 
 
 

Dôvodová správa 

Zmenou všeobecne záväzného nariadenia sa reaguje na zmenu v sieti škôl a školských 
zariadení Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR, zriadením Výdajnej školskej 
kuchyne ako súčasť  Materskej školy Oľšov 23 , 082 76 Oľšov a zriadením Školského klubu 
detí ako súčasť Základnej školy Oľšov 23, 082 76 Oľšov. 
Výdajná školská kuchyňa bude poskytovať vydávanie stravy: 

- deťom materskej školy, ktorej činnosť sa mení z poldennej prevádzky na celodennú 
prevádzku  

- žiakom základnej školy, pričom základná škola bude poskytovať popoludňajšiu činnosť 
formou školského klubu detí 

- zamestnancov škôl a školských zariadení a iné fyzické osoby so súhlasom 
zriaďovateľa. 

Strava bude pripravovaná a dovážaná zo Školskej jedálne pri Základnej škole s materskou 
školou Krivany. 
 
Vzhľadom k zmene času poskytovania starostlivosti o deti v materskej škole sa príspevok na 
čiastočnú úhradu v materskej škole zvyšuje z  2,30 €  na 10,- € 
Zriadením výdajnej školskej kuchyne sa stanovuje príspevok vo výdajnej školskej jedálni podľa 
kategórie stravníka. 
Zriadením školského klubu detí sa stanovuje príspevok v školskom klub detí na 6,- €. 
Príspevok na centrum voľného času zostáva nezmenený 
 

Návrh na uznesenie: 
OZ v Oľšove: 
schvaľuje VZN obce Oľšov č. 1/2021 o určení čiastočných úhrad v školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Oľšov. 


