
 
   

Všeobecne záväzné nariadenie 
o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za 
pobyt a stravu dieťaťa v školských zariadeniach zriadených obcou Čeľadice 

od 1.1.2023 
 

č. 3/2022 
 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Čeľadice v zmysle ustanovenia  § 6, ods. 1, § 11 odst. 4 písm. g/ 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  
rozhodlo, že v náväznosti na § 28 ods.5), 6), 7) a  § 140  odst. 9) a 10) zákona č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní ( školský zákon), zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti 
MPSVR SR a Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania 
 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Obecné zastupiteľstvo v Čeľadiciach v súlade s § 6 odst. 1, § 11 odst. 4 písm. g) zákona 
č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo , že 
v náväznosti na § 28 ods. 5) a § 140 odst. 9) a 10) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní ( školský zákon ) zavádza príspevky zákonných zástupcov za pobyt a stravu 
dieťaťa v škole  a v školských zariadeniach a ostatné súvisiace predpisy. 

2. Všeobecne záväzné nariadenie sa vydáva pre školy a školské zariadenia, ktorých 
zriaďovateľom je obec Čeľadice . 

 
 

Článok 2 
Výška príspevku, termín a spôsob úhrady v školskej jedálni 

 
1.  Denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín + príspevok na čiastočnú úhradu 

nákladov v školskom zariadení – réžia, prestup na  2. finančné pásmo skupiny A: 
 

  
A/ Výška  príspevku : 
2.Finančného pásma skupiny A : 
                                            Stravné   +   réžia                              štátny príspevok + doplatok 
rodiča 
MŠ mladšie deti                  1,90      +    0,05  =  1,95 €                     1,95 €                    41€/mes.                     
MŠ dotácia                          1,90       +   0,05  =  1,95 €                     1,30 +   0,65 € 
I.stupeň (1.-4.roč.)              1,50       +   0,05  =  1,55 €                     1,55 €                   33€/mes. 
I.stupeň dotácia                  1,50      +   0,05  =  1,55 €                      1,30 +  0,25 € 
II.stupeň (5.-9.roč.)            1,70       +   0,05  =  1,75 €                      1,75 €                   37€/mes.                         
II.stupeň dotácia                1,70      +   0,05  =  1,75 €                       1,30  +  0,45 € 
Dospelí stravníci                2,20       +  1,75   =  3,95 €    
 
 



 
Článok 3 

Prihlasovanie na stravu 
 

1. V prípade záujmu o stravovanie v školskej jedálni je nutné vyplniť a podať prihlášku na 
stravovanie na začiatku školského roka. Prihlásiť sa môže aj dodatočne, avšak maximálne  
24 hodín  pred prvým obedom a to písomne u vedúcej ŠJ. Ak sa stravník už nechce 
stravovať v školskej jedálni, je povinnosťou zákonného zástupcu písomne ho odhlásiť 
aspoň 24 hodín vopred u vedúcej školskej jedálni. 
 

2. Stravníci, ktorí budú mať nedoplatky či už z minulého roka, alebo počas školského roka, 
sa môžu stravovať až po úhrade stravného.  

 
3. Ak sa prihlásený žiak zúčastní vyučovania a včas sa neodhlási, alebo z iného dôvodu 

neodoberie obed v jedálni, rodič bude musieť obed uhradiť v plnej výške. Účasť žiaka 
na vyučovaní bude kontrolovaná podľa elektronickej triednej knihy a prevzatie obeda 
sa bude potvrdzovať elektronickým čipom. Suma za neodhlásený obed sa bude 
žiakovi odpočítavať zo zálohovej platby, ktorú rodič uhradí na začiatku školského 
roka a po vyčerpaní zaplatí ďalšiu. 

 
 

Článok 4 
Spôsob platby 

 
1. Stravníci, ktorí majú nárok na dotáciu na stravu budú jednorázový príspevok 

na stravovanie platiť vopred pred nástupom dieťaťa na stravovanie a to do 25. 
dňa v mesiaci.  
Príspevok bude vyúčtovaný po ukončení školského roka a pri dodržaní 
podmienok  na priznanie dotácie vo výške 1,30 € na výchovu k stravovacím 
návykom dieťaťa podľa zákona č. 545/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti 
MPSVaR, bude vrátený zákonnému zástupcovi dieťaťa v plnej výške. 

 
2. Ak platba nebude uhradená načas, vedúca ŠJ nie je povinná poskytnúť stravu. 

Bude mu dočasne pozastavená až do uhradenia platby.  
 

3. Koncoročné vyúčtovanie prebehne za šk. rok 2022/2023 v mesiaci júl 2023. 
Preplatok bude vrátený na č. účtu, ktoré je potrebné uviesť v prihláške na 
stravu. 

 
 

Článok  5 
Údaje k platbe 

 
- Bezhotovostne / prevodný príkaz internetbanking/ 
- č. účtu: IBAN SK 10 0200 0000 0017 8468 3755 
-  v poznámke: meno priezvisko dieťaťa ( nie rodiča ) – bez toho sa nedá platba 

identifikovať 
 
 
 



 
 

Článok 6 
Odhlasovanie obedov 

 
1. Odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu je možné  len deň vopred, max. do 14 hod. Za 

odhlasovanie zo stravy je zodpovedný zákonný zástupca dieťaťa. 
 

2. V prípade, že sa stravník pre chorobu nemôže z akýchkoľvek príčin vopred odhlásiť, 
môže stravu iba v prvý deň ochorenia odobrať do čistého obedára v čase výdaja obeda. 

3. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. 
4. Odhlasovanie je možné osobne u vedúcej ŠJ alebo telefonicky na č.t. 0911 628 990 
 
 
 

Článok 7 
                       Výška príspevku a platenie príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ. 
 

1. Vzdelávanie v materskej škole sa v súlade s § 28 ods. 4 zákona č. 248/2008 Z. z. 
uskutočňuje za čiastočnú úhradu . 

2. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole uhrádza zákonný zástupca vopred za 
čiastočnú úhradu výdavkov MŠ nasledovne . 

3. Za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Čeľadiciach  zriadenej obcou Čeľadice sa stanovuje  
výška  príspevku 10 € mesačne  za jedno dieťa. 
 
 

Článok 8 
Spôsob platenia 

 
1. Príspevok vo výške  10 € je zákonný zástupca povinný uhradiť na účet materskej školy v 

 Čeľadiciach. Príspevok uhrádza zákonný zástupca  do 15.dňa  v  mesiaci. 
 
 

Článok  9 
Neuhrádzanie príspevku 

 
1. Príspevok za pobyt v materskej škole sa neuhrádza za dieťa 

a) Ktoré má jeden rok pred plnením školskej dochádzky 
b) Ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi. 
c) Za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy viac ako 30 dní po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 
doložených preukázateľným spôsobom. 

d) Za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo 
bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom. 

 
 

 
 
 



 
Článok 10 

Výška príspevku a platenie – školský klub  detí pri ZŠ  Čeľadice 
 

1. Príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD uhrádza zákonný zástupca vopred za čiastočnú úhradu 
výdavkov v ŠKD  vo výške 5 € mesačne počas školského roka.                 

2. Príspevok uhrádza zákonný zástupca do 15. dňa v mesiaci . 
 
 
 
 
 

Článok 11 
Záverečné ustanovenie 

 
1. Toto VZN  bolo prejednané na  OZ  dňa 15.12.2022. 

 
2. Týmto VZN sa ruší  VZN č. 1/2022. 
 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť od 1.1.2023 
 

 
    V Čeľadiciach, dňa  15.12.2022 
 
 
 
 
 
 

  Zdenko Laca, v. r. 
      starosta obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Vyvesené : 16.12.2022 
     Zvesené :  


