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Všeobecne záväzné nariadenie obce Ochodnica č. 1/2021 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 

v školských zariadeniach  v zriaďovacej pôsobnosti obce Ochodnica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh vyvesený na úradnej tabuli obce: 

 

Návrh zverejnený na webovom sídle obce: 

 

Na VZN sa OZ uznieslo: 

 

VZN nadobúda účinnosť:  



 

Obecné zastupiteľstvo obce Ochodnica sa v súlade s § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6.  

140 ods. 10,  zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov uznieslo na  všeobecne záväznom nariadení č. 1/2021 o výške príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských zariadeniach  v zriaďovacej 

pôsobnosti obce Ochodnica.  

 

 

 
I. ČASŤ 

Úvodné ustanovenia 
 

§ 1 

Účel všeobecne záväzného nariadenia 
 

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je určenie výšky 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školských 

zariadeniach zriadených obcou Ochodnica (ďalej len „školské zariadenia“) a stanovenie 

postupov a podmienok pre úhradu tohto príspevku.  

 

§ 2 

Príspevok 
 

1. Príspevkom sa rozumie finančná čiastka, ktorou prispieva zákonný zástupca dieťaťa, 

plnoletý žiak alebo iná dospelá osoba podľa ďalších ustanovení tohto nariadenia na čiastočnú 

úhradu nákladov spojených s pobytom, štúdiom alebo činnosťou v školách a školských 

zariadeniach.  

 

2. Príspevok je príjmom školských zariadení. Termín a spôsob úhrady príspevku sa určí 

vnútorným predpisom jednotlivého školského zariadenia.  

 

3. Na dobu trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu 

vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID – 19 sa za dni, počas ktorých je alebo bolo 

prerušené vyučovanie v školských zariadeniach  určuje výška príspevku 0,00 eur. 

 

§ 3 

Druhy príspevkov 
 

1. Obec Ochodnica určuje výšku týchto príspevkov:  

a) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí,  

b)  príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole,  

c) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času,  

e) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni školského zariadenia 

 

 

 

 

 

 



 

II. ČASŤ 

Výška príspevkov 

 

§ 4 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti 

školského klubu detí 
 

1. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí pre 

dieťa s trvalým pobytom na území obce Ochodnica je určený sumou 5,00  € na jedno dieťa.  

 

2. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí pre deti 

s trvalým pobytom mimo územia obce Ochodnica je určený sumou 5,00 € na jedno dieťa.  

 

 

§ 5 

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole 
 

1. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom v materskej škole 

je určený sumou 12,00 € jednotne pre všetky deti navštevujúce materskú školu.   
 

2. Príspevok v materskej škole 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 k hmotnej núdzi,  

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

 

3. Zriaďovateľ rozhodne, že príspevok v materskej škole sa neuhrádza 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.  
 

 

§ 6 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť 

centra voľného času pri ZŠ (skratka CVČ) 

 

1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťami centra voľného času prispieva 

mesačne  osoba podľa § 2 tohto nariadenia.  

 

2. Mesačný príspevok  na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ pre  nezaopatrené dieťa 

do 15 rokov s trvalým pobytom na území obce Ochodnica príp. mimo územia obce, 

je  žiakom ZŠ Ochodnica  a odovzdá ZŠ Ochodnica vzdelávací poukaz je určený sumou 1,00 

€. V prípade návštevnosti   dvoch  a viacerých záujmových  krúžkov je mesačný    príspevok 

určený sumou  

2,00 € za každý záujmový krúžok. 

 

3.  Mesačný príspevok  na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ  pre  nezaopatrené 

dieťa do 15 rokov s trvalým pobytom na území obce Ochodnica, nie je žiakom ZŠ Ochodnica 



a neodovzdá ZŠ vzdelávací poukaz je určená sumou 2,00 €. V prípade návštevnosti dvoch 

a viacerých záujmových krúžkov je mesačný príspevok určená sumou 4,00 € za každý 

záujmový krúžok. 

   

4.  Mesačný príspevok  na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť CVČ  pre  nezaopatrené 

dieťa do 15 rokov s trvalým pobytom mimo územia obce Ochodnica, nie je žiakom ZŠ 

Ochodnica a neodovzdá ZŠ vzdelávací poukaz je určený sumou 10,00 €. V prípade 

návštevnosti dvoch a viacerých záujmových krúžkov je mesačný príspevok určený sumou 

15,00 € za každý záujmový krúžok. 
 

5. Riaditeľ základnej školy v Ochodnici, na základe splnomocnenia starostu obce môže 

rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ods. 1 , ak zákonný zástupca žiaka 

alebo plnoletý žiak o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky 

v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.  
 

 

§ 7 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov 

v zariadení školského stravovania pri ZŠ 

 

1. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského stravovania,  

ktorý uhrádza zákonný zástupca žiaka a dospelý stravník sa rovná výške  nákladov na nákup 

potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v prvom finančnom pásme, 

v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a na úhradu režijných nákladov 

 

2. Mesačný príspevok na nákup potravín podľa prvého finančného pásma je určený:  

 

žiaci 1 – 4 ročníka                           1,08 € 

žiaci 5- 9 ročníka                             1,16 € 

dospelí stravníci                               1,26 € 

 

 

3. Mesačný príspevok na režijné náklady za denne odobratý obed je určený: 

 

žiaci 1 – 4 ročníka                            0,14 € 

žiaci 5- 9 ročníka                              0,14 € 

dospelí stravníci                                1,94 € 

 

4. Mesačný príspevok na úhradu režijných nákladov sa hradí spolu s príspevkom na nákup 

potravín.  Zariadenie školského stravovania prijaté príspevky  za príslušný kalendárny 

mesiac odvedie na účet zriaďovateľa. Zriaďovateľ následne finančné prostriedky na úhradu 

režijných nákladov zašle na výdavkový účet ZŠ. Tieto budú účelovo použité na 

prevádzkové náklady zariadenia školského stravovania pri ZŠ v Ochodnici.  
 

 

 

 

 

 

 



 

§ 8 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov 

v zariadeniach školského stravovania pri materskej škole 

 

1. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v zariadeniach školského stravovania, 

ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka sa rovná výške nákladov na nákup 

potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v treťom finančnom pásme v 

nadväznosti na odporúčané výživové dávky a na úhradu režijných nákladov.  
 

2. Mesačný príspevok na nákup potravín pre dieťa v materskej škole na 1 deň je  určený 

sumou 1,54 € podľa tretieho finančného pásma.  
Výška mesačného príspevku na jedno jedlo podľa vekových kategórií sa určuje: 

Celodenná strava (desiata -  0,38 €, obed – 0,90 €, olovrant – 0,26 €) – 1,54 € na deň 

Poldenná strava (desiata – 0,38 € , obed – 0,90 €) – 1,28 € na deň 

Stravné predškoláci: (1,20 € štátna dotácia): 

 celodenná strava (desiata, obed, olovrant) – doplatok 0,34 € na deň 

 poldenná strava (desiata, obed) – 0,08,€ na deň 

 

3. Dospelým stravníkom (zamestnanec, ktorý sa stravuje v školskej jedálni pri materskej škole 

a cudzí stravníci) sa aplikuje úhrada za stravovanie podľa tretieho finančného pásma  vo 

výške celkových nákladov na potraviny a režijných nákladov na výrobu jedného jedla ako pre 

vekovú kategóriu stravníkov 15-19 ročných. Pre  dospelých stravníkov  je finančný limit na 

potraviny a režijné náklady  na jeden obed  určený sumou 2,41 €.   
 

 

 

 

 

III. ČASŤ 

Záverečné a zrušovacie ustanovenia 

 

1. Na ustanovenia súvisiace s určením výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 

v školských zariadeniach neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením sa vzťahujú 

príslušné právne predpisy. 

  

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho zverejnenia.  

 

3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne 

záväzné nariadenie číslo: VZN – 1/2008 zo dňa 28.11.2008 o výške mesačného príspevku 

a poplatku zákonného zástupcu dieťaťa  na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach Obce Ochodnica, dodatok č. 2/2011 k VZN – 1/2008 zo dňa 28.09.2011, 

dodatok č. 2/2012 k VZN – 1/2008 zo dňa 15.11.2012.  

 
 

 

 

 

 

                                                                                            Radoslav Ďuroška 



                                                                                               starosta obce    


