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Obec Nacina Ves vo veciach územnej samosprávy podľa § 28 ods. 5, § 114 ods. 6 a § 

140 ods. 10 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnené niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle  § 6 ods. 1 

a ustanovení § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, na ktorom sa uznieslo 

Obecné zastupiteľstvo v Nacinej Vsi dňa 5.10.2022 uznesením č. 330     

 

 

 

 

   

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nacina Ves 

č. 2/2022 
 

O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKOV  

OD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ/ŽIAKOV A DOSPELÝCH  

ZA  POBYT V MATERSKEJ ŠKOLE,  

NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV  

A PODMIENOK ÚHRADY  

V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI  

V NACINEJ VSI 

 

 

 

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je určenie výšky 

príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nacina Ves od 

zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých s účinnosťou od 1.9.2022: 

 

I. ČLÁNOK   -  Príspevky v materskej škole (ďalej len MŠ) od zákonných zástupcov detí, 

 

II. ČLÁNOK   - Príspevky v školskej jedálni (ďalej len ŠJ) od zákonných zástupcov detí / 

žiakov a dospelých stravníkov. 

 

 

 

I. ČLÁNOK 
 

V súlade s ods. 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 vo výške: 

 

 10,00 €   

 

 

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet MŠ alebo 

do pokladne obecného úradu, ktorého je súčasťou. 

 



Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa: 

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

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.  

 

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza aj za dieťa, 

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,  

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená 

prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v 

týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. 

 

 

II. ČLÁNOK 

 

Príspevok v školskej jedálni (ďalej len ŠJ) od zákonného zástupcu žiakov a dospelých 

stravníkov 

 

V súlade s ods. 9 § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní sa činnosť 

v školských jedálňach  uskutočňuje za čiastočnú úhradu nákladov. V súlade s ods.11 § 140 

uvedeného zákona MŠVVaŠ SR stanovuje finančné pásma určujúce rozpätie nákladov na 

nákup potravín na jedno hlavné jedlo podľa vekových kategórií.  

 

Školská jedáleň ako zariadenie školského stravovania poskytuje stravovanie deťom 

a žiakom za úhradu nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade 

s tretím finančným pásmom na nákup potravín vydaným MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 

1.9.2019 v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a príspevku na čiastočnú úhradu 

režijných nákladov podľa tohto VZN. 

 

 Od 1.9.2021 sa poskytuje dotácia v pôsobnosti ÚPSVaR vo výške 1,30 € na jedno 

hlavné jedlo: 

Od 1.7.2022, v prípade detí bez bonusu je možné dotáciu na stravu poskytnúť len tým 

deťom v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ, ak si zákonný zástupca dieťaťa, resp. osoba 

v ktorej starostlivosti dieťa je (ďalej aj „rodič dieťaťa“) na toto dieťa neuplatnil daňový bonus 

na dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku. Pri poskytovaní dotácií na stravu sú teda dve 

vekové kategórie detí: 

- deti v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ do 15 rokov veku, ak si rodič na dieťa 

neuplatnil v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus (napr. osoby bez 

zdaniteľných príjmov, poberatelia dôchodkov), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu; 

V prípade, ak rodičia tejto vekovej kategórie detí majú nárok na uplatnenie si daňového 

bonusu (v súčasnosti v sume 70 eur mesačne), tento bonus je pre nich výhodnejší ako dotácia 

na stravu (ak by sa dieťa zúčastnilo vyučovania 20 dní v mesiaci, dotácia na stravu by bola vo 

výške 26 eur mesačne). 

Súbeh poberania tohto daňového bonusu a dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) 

zákona o dotáciách nie je možný.   

 - deti nad 15 rokov v ZŠ (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej 

školskej dochádzky), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu aj v prípade, ak si rodič na toto 

dieťa uplatnil nárok na daňový bonus (v súčasnosti  v sume 40 eur mesačne). 

 

V tejto súvislosti uvádzame, že ak dieťa napr. dovŕši 15 rokov dňa 19.10.2022, nárok na 

daňový bonus v sume 70 eur má rodič dieťaťa poslednýkrát za mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 

15 rokov veku, t.j. za mesiac október 2022. Od mesiaca november 2022 rodič tohto dieťaťa 

môže poberať daňový bonus v sume 40 eur a zároveň dieťa má nárok na dotáciu na stravu, ak 

zriaďovateľ do konca mesiaca november 2022 o tejto zmene informuje úrad prác, sociálnych 

vecí a rodiny (ďalej len „úrad“). 



 

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca neplnoletého žiaka (nad finančnú čiastku 

dotácie – 1,30) alebo dospelý stravník vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových 

kategórií stravníkov a paušálneho príspevku na režijné náklady je nasledovný: 

 

 

I. detský stravník  MŠ – celodenná strava  vo výške stravného limitu 1,54 € 

                                          z toho na nákup potravín : desiata :   0,38 € 

                                                              obed :      0,90 € 

                                                                                     olovrant : 0,26 € 

 

-doplatok 0,24 € za celodennú stravu pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej 

školy a pre deti vo veku od 2 do 5 rokov, ktoré žijú v rodine, v ktorej sa poskytuje pomoc 

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

  

          

II. detský stravník ZŠ  

ročníky 1-4 obed :     vo výške stravného limitu  1,21 €  (bez doplatku na nákup potravín) 

 

ročníky 5-9 obed:      vo výške stravného limitu  1,30 €  (bez doplatku na nákup potravín)  

         

III. dospelý stravník : hodnota stravného limit : 1,41 €    

   + réžia /zamestnanec/  : 0,61 €   

                                + réžia /zamestnávateľ/     : 2,47 € 

                                     Spolu dospelý na ŠJ       : 4,49 € 

 

vlastný zamestnanec : zamestnávateľ hradí 55 %, t.j. 2,47 € 

                               zamestnanec    hradí 45 %, t.j. 2,02 € 

                               (z toho mu ešte prispieva SF podľa  kolektívnej zmluvy 0,10 € ) 
 

 

Príspevky sa uhrádzajú vopred do 5. dňa v mesiaci za celý nasledujúci mesiac 

bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou na účet školskej jedálne pri ZŠ Nacina 

Ves.    

 

 
II. ČLÁNOK 

 
 

Na tomto všeobecne záväznom nariadení o určení príspevku od zákonného zástupcu 

dieťaťa/žiaka a dospelého na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a v školskej 

jedálni pri ZŠ Nacina Ves v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nacina Ves sa uznieslo Obecné 

zastupiteľstvo v Nacinej Vsi dňa 5. 10. 2022 a bolo schválené uznesením č. 330/2022.                 

Návrh všeobecného záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na 

webovom sídle obce dňa 14.9.2022 . 

Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené zverejnením na úradnej tabuli obce 

a webovom sídle obce dňa 14. 9. 2022. 

Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.9.2022. 

Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia stráca platnosť 

a účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019. 

 

 

 

             Anton Šandor v.r. 

––––––––––––––––––––––––                                                                                                           

                starosta obce 

 


