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VZN  1/2023 

 

Účinné od: 1.3.2023 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Papradno podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 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 príslušných ustanovení zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva toto všeobecne 

záväzné nariadenie obce Papradno, ktorým sa určuje výška príspevkov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Papradno. 

 

Článok 1. 

Predmet všeobecne záväzného nariadenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Papradno určuje: 

 

a) výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

b) výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou      

školského klubu detí, 

c) určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej 

jedálni, 

d)  odpustenie alebo zníženie príspevku, 

e)  spôsob úhrady uvedených príspevkov. 

 

Článok 2. 

Rozsah platnosti 

 

1. Obec je v zmysle § 6 ods. 2 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 

zriaďovateľom materskej školy, školského klubu detí pri Základnej škole s materskou 

školou, Papradno 312 a školskej jedálne pri Základnej škole s materskou školou, Papradno 

312. 

 

2. Podľa príslušných ustanovení školského zákona výšku príspevkov určuje zriaďovateľ 

všeobecne záväzným nariadením. 

 

Článok 3 

Výška príspevku v materskej škole 

 

1. Výška príspevku v materskej škole (ďalej len MŠ), ktorá je súčasťou Základnej školy 

s materskou školou, Papradno 312 v zriaďovateľskej pôsobnosti obce na  10,00 € mesačne. 
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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 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, 

        d) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným 

spôsobom a na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo na základe 

rozhodnutia zriaďovateľa,  

        e)  ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená  prevádzka 

MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v uvedených 

prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného   príspevku. 

 

 

Článok 4. 

Výška príspevku v školskom klube detí 

 

1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v školskom klube 

detí pri Základnej škole s materskou školou, Papradno 312 (ďalej len ŠKD) v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce Papradno je  10,- € mesačne za každého člena.  

 

2. Zníženie alebo odpustenie príspevku: 

 

Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca  neuhrádza, okrem 

zákonom stanovených podmienok podľa § 28 bod 6 zákona 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak má dieťa prerušenú dochádzku do 

materskej školy jeden celý kalendárny mesiac a to z dôvodov choroby, rodinných dôvodov a v 

čase prázdnin, ak je MŠ zatvorená celý mesiac. 

 

Článok 5. 

Výška príspevku v školskej jedálni 

 

1. V súlade s § 140 ods. 10 školského zákona určuje obec Papradno výšku príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálňach vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 

nasledovne: 
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Kategória 

stravníkov 
Desiata Obed Olovrant Spolu 

Dotácia na 

podporu dieťaťa 

k stravovacím 

návykom 

MŠ (stravníci – dieťa 

MŠ) 
0,50 € 1,20 € 0,40 € 2,10 € 0 € 

MŠ ( stravníci – dieťa 

MŠ 1 rok pred 

plnením povinnej 

školskej dochádzky) 

0,50 € 1,20 € 0,40 € 2,10 € 1,30 € 

ZŠ (stravníci – žiak 1. 

stupňa) 
 1,70 €  1,70 € 1,30 € 

ZŠ (stravníci – 2. 

stupňa) 
 1,90 €  1,90 € 1,30 € 

 

2. Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza 

zamestnanec školy, školského zariadenia a iná fyzická osoba vo výške: 

 

Kategória stravníkov Desiata Obed Olovrant Spolu 

Dospelí stravníci  2,40 € + réžia  2,40 € + réžia 

 

3. Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov (zamestnancov škôl a školských 

zariadení) sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie 15-18/19 ročných a uhrádza sa v súlade 

so Zákonníkom práce, VZN obce, príslušnou kolektívnou zmluvou. 

 

4. Výšku réžie určuje riaditeľ školy – štatutár, ktorej súčasťou je školská jedáleň, na základe 

údajov od vedúcej školskej jedálne, pričom sčíta hrubú mzdu zamestnancov ŠJ za 

kalendárny rok, poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní a fondu zamestnanosti a 

prevádzkové náklady. Následne získaný súčet vydelí počtom vydaných jedál a pokrmov za 

kalendárny rok, výsledné číslo sa zaokrúhli matematicky na dve desatinné miesta. Určenú 

výšku réžie s prepočtom predloží zriaďovateľovi. 

 

Článok 6. 

Podmienky úhrady v školskej jedálni 

 

1. Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou, Papradno 312, ktorej 

zriaďovateľom je Obec Papradno poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú 

úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín 

podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. 
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Zákonný zástupca čiastočne prispieva na úhradu režijných nákladov na prevádzku 

zariadenia školského stravovania. 

 

2. Finančné pásma určujú náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup 

potravín. Sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky. 

 

3. Náklady na nákup potravín a príspevok na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca:  

a) dieťaťa materskej školy, ktoré je mladšie, ako posledný ročník pred plnením povinnej 

školskej dochádzky,  

b) dieťaťa materskej školy alebo žiaka základnej školy za odobratú stravu v danom 

stravovacom dni (prvý deň neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní), 

c) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak  zákonný zástupca neodhlásil dieťa 

alebo žiaka najneskôr do 13.00 h predchádzajúceho pracovného dňa z poskytovania 

stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni. 

 

4. Príspevok sa uhrádza vopred do 28. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý 

predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza na potravinový účet 

konkrétnej školskej jedálne. 

 

5. Zníženie alebo odpustenie príspevku. Zriaďovateľ školskej jedálne môže rozhodnúť o 

znížení alebo odpustení príspevku,  ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa 

osobitného predpisu. To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia 

podľa osobitného predpisu. 

 

6. Rozdiel medzi dotáciou na stravu a nákladom na nákup potravín školská jedáleň použije 

účelovo na nákup potravín pre stravníkov ŠJ. 

 

7. Zákonný zástupca uhrádza vopred do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý 

predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa stravovanie poskytuje jednorazový 

príspevok na stravovanie v sume 25,- eur. Podmienky vrátenia príspevku na stravovanie sú 

stanovené v zápisnom lístku stravníka. 

 

Článok 7. 

Zrušovacie a záverečné ustanovenia 

  

1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Papradno č. 2/2021  schválené Obecným   

zastupiteľstvom v Papradne dňa 15.12.2021, uznesením číslo 80/2021. 

2. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Papradno č. 2/2022 o určení výšky 

príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
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Papradno, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Papradno č. 

2/2021 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Papradno schválené Obecným zastupiteľstvom v Papradne dňa 

16.6.2022, uznesením číslo 39/2022. 

 

3. Všeobecne záväzné nariadenie 1/2023 nadobúda účinnosť 1. marca 2023. 

 

 

        Ing. Roman Španihel 

        starosta obce 


