
 

O B E C   H A M U L I A K O V O 
Všeobecne záväzné nariadenie  

obce Hamuliakovo 
č. 6/2022 

 
o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu 
a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, 
ktorých zriaďovateľom je obec Hamuliakovo  

 
Obecné zastupiteľstvo v Hamuliakovo v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 6 ods. 24 
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 a ustanoveniami § 28, § 29, 
§ 114, a § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznáša na tomto všeobecne 
záväznom nariadení: 
 

 
I 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

§1  
Účel a predmet 

Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN") určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách 
a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Hamuliakovo. 
 

§2  
Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach 

V školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hamuliakovo sa 
uhrádzajú tieto príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov 
spojených so stravovaním (ďalej len „príspevky"): 
a. príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole (ďalej len „MŠ“), 
b. príspevok na činnosť školského klubu detí (ďalej len „ŠKD“), 
c. príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v zariadení školského 

stravovania (ďalej len „ŠJ“). 
 
 

II. 
PRÍSPEVKY V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH 

 

§ 3  
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole 

1.  Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu 
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 40,00 €.  

2.  Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. 
Podrobnosti o spôsobe a mieste úhrady upravuje zriaďovateľ interným predpisom.  

 
 
  



§ 4  
Podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevku 

1.  Príspevok v materskej škole sa uhrádza vo výške 20% príspevku podľa § 3 ods. 1 tohto 
VZN za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe 
nasledujúcich kalendárnych dní zo zdravotných dôvodov; nárok na znížený príspevok 
podľa prvej vety je potrebné preukázať (dokladom ošetrujúceho lekára) do 5 pracovných 
dní odo dňa prerušenia dochádzky, inak nárok na znížený príspevok podľa prvej vety 
zaniká. Podrobnosti zúčtovania upraví zriaďovateľ interným predpisom. 

2.  Odpustenie zmeškania lehoty s dodatočným priznaním nároku na zníženie poplatku 
podľa bodu 1 tohto § je možné na základe písomnej žiadosti adresovanej zriaďovateľovi, 
prílohou žiadosti je doklad ošetrujúceho lekára o neschopnosti dieťaťa navštevovať 
materskú školu viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní; žiadateľovi nevzniká nárok na 
odpustenie zmeškania lehoty, každá žiadosť sa posudzuje individuálne.  

3.  Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré na základe písomného 
vyhlásenia zákonného zástupcu v čase letných školských prázdnin nedochádzalo do 
materskej školy alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená 
zriaďovateľom (obcou) alebo inými závažnými prevádzkovými dôvodmi na strane 
zriaďovateľa (obce); v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť 
príspevku vypočítanú ako pomer týždňov, počas ktorých dieťa navštevovalo MŠ, a počtu 
týždňov prevádzky v príslušnom mesiaci. Podrobnosti upraví zriaďovateľ interným 
predpisom.   

 

 

§5 
Príspevok na činnosť školského klubu detí 

1. Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na činnosť školského klubu detí (ŠKD) mesačne 
za dieťa sumou vo výške 25,00 €.  

2. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci a to 
bankovým prevodom na určený účet základnej školy. Podrobnosti upraví zriaďovateľ 
interným predpisom.  

3. Príspevok v ŠKD sa neuhrádza za dieťa, ak bola prerušená prevádzka ŠKD zapríčinená 
výlučne z dôvodov na strane zriaďovateľa (obce); Podrobnosti o prepočte úhrady 
v prípadoch prerušenia prevádzky ŠKD upravuje interný predpis zriaďovateľa. 

 

 

§6  
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie v zariadení školského 

stravovania 

1. Zariadenie školského stravovania poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú 
úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín 
podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami nákladov na nákup 
potravín na jedno jedlo určenými ministerstvom školstva. 

Stravník - dieťa v MŠ 1 desiata 1 obed 1 olovrant 

 € € € 

Stravníci od 2 - 6 rokov 0,38 0,90 0,26 

 

Stravník - žiak v ZŠ 1 obed 

 € 

Stravníci od 6 - 11 rokov – žiaci I. stupňa 1,21 

Stravníci od 11 - 15 rokov– žiaci II. stupňa 1,30 

 
  



 
2. Zákonný zástupca uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 0,70 euro za deň, 

v ktorom bolo odobrané aspoň jedno jedlo. Režijné náklady sa uhrádzajú spoločne s 
príspevkom na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie podľa §6, bod 1. 

 

3. Výška celkového príspevku § 6 odseku 1 a odseku 2 VZN je nasledovná: 

Stravník  € 
 

MŠ: Stravníci od 2 - 6 rokov – celodenný pobyt 2,24 

MŠ: Stravníci od 2 - 6 rokov – desiata + obed 1,98 

ZŠ: Stravníci od 6 - 11 rokov – žiaci I. stupňa - obed 1,91 

ZŠ: Stravníci od 11 - 15 rokov– žiaci II. stupňa - obed 2,00 

 

4.  Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v zariadení školského 
stravovania podľa § 6 odseku 3 sa uhrádza zálohovo do 28. dňa kalendárneho mesiaca, 
ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Podrobnosti o 
spôsobe úhrady pre osobitné prípady, ako najmä za mesiace september príslušného 
školského roku, prípady dodatočného nahlásenia dieťaťa na stravovanie a iné upravuje 
zriaďovateľ interným predpisom. 

5. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v zariadení školského 
stravovania sa uhrádza bankovým prevodom na určený účet obce Hamuliakovo. 
Podrobnosti o spôsobe úhrady, zúčtovaní úhrad, evidenciu a zmeny odberov upravuje 
zriaďovateľ interným predpisom.  

 
§7  

Diétne stravovanie detí a žiakov 

1. Zariadenie školského stravovania neposkytuje diétne stravovanie.  
V prípade, ak je dieťa na základe jeho zdravotného stavu potvrdeného lekárom – 
špecialistom (gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.) odkázané na diétne 
stravovanie, bude rodičovi na základe odôvodenej žiadosti po schválení zmien 
v prevádzkovom poriadku umožnené donášať doma pripravenú diétnu stravu do 
stravovacieho zariadenia. 

2. V prípade, ak je dieťa na základe jeho zdravotného stavu potvrdeného lekárom – 
špecialistom (gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.) odkázané na diétne 
stravovanie, rodič mu diétnu stravu pripraví doma a prinesie na konzumáciu v rámci obeda 
do materskej školy alebo základnej školy. 

 
 

§8  
Stravovanie a príspevok dospelých stravníkov v zariadení školského stravovania 

1. Zriaďovateľ súhlasí so stravovaním dospelej osoby v zariadeniach školského stravovania. 

2. Denný príspevok dospelých stravníkov na nákup potravín sa uhrádza podľa finančného 
pásma stanoveného ministerstvom školstva pre vekovú kategóriu stravníkov 15 - 18/19-
ročných žiakov strednej školy. 

3. Náklady na nákup potravín na jedno jedlo pre dospelého stravníka sa určujú vo výške 
1,41 euro a  režijné náklady vo výške 2,26 euro.  

4. Dospelý stravník uhrádza za jedno hlavné jedlo cenu vo výške 3,67 eur, ktorá sa skladá 
z príspevku vo výške nákladov na nákup potravín a režijných nákladov. 

5. V prípade dospelého stravníka – poberateľa starobného dôchodku s trvalým pobytom 
v obci Hamuliakovo poskytne obec Hamuliakovo príspevok na stravovanie vo výške 
0,50 euro/1 obed z rozpočtovej kapitoly 11.3 „Starostlivosť o starých občanov“ na úhradu 
časti režijných nákladov podľa §9 bod 3). Dospelý stravník – poberateľ starobného 



dôchodku s trvalým pobytom v obci Hamuliakovo uhrádza po započítaní príspevku na 
stravovanie za jedno hlavné jedlo cenu vo výške 3,17 eur. 

6. Stravovanie zamestnancov obce Hamuliakovo sa realizuje v súlade so Zákonníkom 
práce.  

 
 

§9  
Príprava stravy pre neštátne školské zariadenia v zariadení školského stravovania 

1. Zriaďovateľ súhlasí s výrobou stravy pre deti neštátnych školských zariadení v obci 
Hamuliakovo na základe individuálnej zmluvy. 

2. Denný príspevok stravníkov na nákup potravín sa uhrádza podľa finančného pásma 
stanoveného ministerstvom školstva pre príslušnú vekovú kategóriu stravníkov podľa § 6 
odseku 1 VZN. 

3. Skutočné režijné náklady boli stanovené vo výške 2,26 euro. Odoberateľ stravy uhrádza 
cenu, ktorá sa skladá z príspevku vo výške nákladov na nákup potravín a skutočných 
režijných nákladov. 

 

III. 
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

§10  
Úhrada príspevku 

1. Riaditeľ je povinný účinné VZN ako aj usmernenie o riadnom odhlasovaní zo stravovania 
zverejniť na webovom sídle školy a v priestoroch školy. 

2. Riaditeľ je povinný na stretnutí zákonných zástupcov a rodičov detí a žiakov (rodičovskom 
združení) informovať o výške príspevkov uhrádzaných zákonnými zástupcami. 

 

§ 11  
Postup pre zníženie alebo odpustenie príspevkov 

1. Žiadosť o zníženie alebo odpustenie príspevkov môže uplatniť zákonný zástupca 
u zriaďovateľa – obec Hamuliakovo. Písomné žiadosti je potrebné doručiť na obecný úrad. 

2. Obec môže o žiadosti rozhodnúť za podmienky, že k žiadosti bude zo strany zákonného 
zástupcu predložený doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov 
k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.1' 

3. Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú podmienky 
zníženia a odpustenia príspevkov, t. j. pokiaľ je zákonný zástupca poberateľom dávky 
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.1' 

4. Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku, 
zákonný zástupca túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámi na obecný úrad. 

 

§12  
Záverečné ustanovenia 

1. Riaditeľ je povinný interný predpis zriaďovateľa (obce) špecifikujúci toto VZN zverejniť na 
webovom sídle školy a v priestoroch školy. 

2. Toto VZN čiastočne ruší a nahrádza VZN 6/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktoré bolo schválené dňa : 
9.12.2021. 

3. Veci neupravené týmto VZN sa riadia zákonom a osobitným predpisom 3 

4. Návrh VZN č. 6/2022 bol vyvesený na úradnej tabuli obce: 06.06.2022  do 21.06.2022   



5. Návrh VZN č. 6/2022 bol vyhlásený zverejnením na webovej stránke obce: 06.06.2022  
do 21.06.2022  

6. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom 
v Hamuliakove dňa 23.06.222 

7. Schválené VZN č. 6/2022 bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce 
od : 24.06.2022 do 08.06.2022   

8. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  01. augusta 2022 

 
 
 
 
         Ing. Ludmila Goldbergerová 
       Starostka obce Hamuliakovo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
2) § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
3) Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákona) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 


