
OBEC ULIČ 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Ulič v súlade s ustanovením § 6 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 ustanoveniami § 28 ods. 5, § 114 ods. 6 a § 140 ods. 10 zákona č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov                       

v y d á v a    pre územie Obce Ulič toto 

 

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie  

Obce Ulič  

č. 10/2022 

o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  

v materskej škole, v školskom klube detí a školskej jedálni 

 

 

 

 

 

 

 

        .................................. 

               Ján Holinka 
              starosta obce  

 



Článok 1 

Predmet úpravy 

Predmetom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je určenie výšky 

mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa 

v materskej škole, určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosti školského klubu detí a určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky 

príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v Základnej škole 

s materskou školou Alexandra Duchnoviča, Ulič 137 v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ulič. 

 

Článok 2 

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 

 
1. Obec Ulič určuje výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu 

výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej Obcou Ulič v sume 5,- € na jedno 

dieťa.  

 

2. Príspevok sa neuhrádza za dieťa: 

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

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

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 

preukázateľným spôsobom, 

c) je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

3. Preukázateľný spôsob je predloženie potvrdenia od lekára (ak je dôvodom choroba) 

a čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o rodinných dôvodoch prerušenia dochádzky 

do materskej školy.  

 

4. V čase školských prázdnin je materská škola zatvorená. 

 

5. Ak bola prerušená prevádzka materskej školy na príkaz zriaďovateľa alebo z iných 

závažných dôvodov, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť 

určeného príspevku. 

 

6. Ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke školy doklad o tom, že je poberateľom 

dávky v hmotnej núdzi alebo príspevkov v hmotnej núdzi podľa osobitého predpisu, 

výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa 

v materskej škole sa znižuje na polovicu t. j. 2,50 € na jedno dieťa. 

 

7. Termín úhrady príspevku je mesačne do 20. dňa v kalendárnom mesiaci. 



8. Za týždeň dochádzky do materskej školy sa na účely platenia príspevku podľa tohto 

článku považuje každý aj začatý týždeň. 

 

Článok 3 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí 
 

1. Obec Ulič určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť 

školského klubu detí zriadeného Obcou Ulič v sume 5,- € na jedného žiaka.  

 

2. V čase školských prázdnin je školský klub detí zatvorený. 

 

3. Ak bola prerušená prevádzka školského klubu detí na príkaz zriaďovateľa alebo z  iných 

závažných dôvodov, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť 

určeného príspevku. 

 

4. Ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke školy doklad o tom, že je poberateľom 

dávky v hmotnej núdzi alebo príspevkov v hmotnej núdzi podľa osobitého predpisu, 

výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt žiaka v školskom 

klube detí sa znižuje na polovicu t. j. 2,50 € na jedno dieťa. 

 

5. Termín úhrady príspevku je mesačne do 20. dňa v kalendárnom mesiaci. 

 

6. Za týždeň dochádzky do školského klubu detí sa na účely platenia príspevku podľa 

tohto článku považuje každý aj začatý týždeň. 

 

 

 

Článok 4 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 

 
1. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Alexandra Duchnoviča, Ulič 137 poskytuje na základe 

zápisného lístka stravovanie deťom a žiakom v 2. novom finančnom pásme A na nákup 

potravín podľa vekových kategórií stravníkov. 

 

2. Obec Ulič určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný 

zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov 

v nadväznosti na odporúčané výživové dávky v 2. novom finančnom pásme A a výšku 

príspevku na režijné náklady v školskej jedálni takto: 

 

 

 

 



Materská škola na nákup potravín na režijné náklady  spolu 

Desiata               0,45 €   0,00 €   0,45 € 

Obed     1,10 €   0,00 €   1,10 € 

Olovrant   0,35 €   0,00 €   0,35 € 

Spolu za materskú školu 1,90 €   0,00 €   1,90 €  

 

Základná škola na nákup potravín na režijné náklady  spolu 

od 6 do 11 rokov 

Obed    1,50 €   0,00 €   1,50 € 

 

Základná škola na nákup potravín na režijné náklady  spolu 

od 11 do 15 rokov 

obed    1,70 €   0,00 €   1,70 € 

 

3. V prípade, že na úhradu príspevku podľa ods. 1 bude poskytnutá dotácia na podporu 

výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. 

o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších predpisov, zákonný zástupca 

uhrádza rozdiel medzi poskytnutou dotáciou a výškou príspevku podľa ods. 2. 

 

4. Dieťaťu, ktorého zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie na základe rozhodnutia 

lekára špecialistu predloženého zákonným zástupcom dieťaťa, a ktoré neodobralo 

stravu z dôvodu, že školská jedáleň nezabezpečuje diétne stravovanie a toto dieťa sa 

zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu, patrí dotácia na podporu výchovy 

k stravovacím návykom dieťaťa. Dotáciu vo výške 1,30 € vyplatí zriaďovateľ zákonnému 

zástupcovi prostredníctvom školského zariadenia a to za dni, kedy sa dieťa zúčastnilo 

výchovno-vzdelávacej činnosti v škole.  

 

5. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Alexandra Duchnoviča, Ulič 137 poskytuje stravovanie 

zamestnancom škôl a školských zariadení a iným fyzickým osobám so súhlasom 

zriaďovateľa Obce Ulič a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 

Obec Ulič určuje výšku príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín podľa 2. 

nového finančného pásma B pre vekovú kategóriu stravníkov od 15 do 19 rokov 

a výšku príspevku na režijné náklady, ktoré uhrádza dospelý stravník (zamestnanec 

školy, dôchodca – bývalý zamestnanec školy a cudzí stravník, ktorý nie je a nebol 

v žiadnom pracovnom vzťahu k škole) v školskej jedálni zriadenej Obcou Ulič takto: 

 

Dospelý stravník na nákup potravín na režijné náklady  spolu 
Obed    2,20 €   2,70 €   4,90 € 
 
Cudzí stravníci na nákup potravín na režijné náklady  spolu 
Obed    2,20 €   2,70 €   4,90 € 
 
 
 



6. Obec Ulič určuje podmienky úhrady v školskej jedálni takto: 
 

a) zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka má povinnosť pre prípad neprítomnosti na  
výchovno-vzdelávacej činnosti odhlasovať svoje dieťa zo stravy podľa pokynov školskej 
jedálne a tým aj zodpovedá za odhlásenie z obedov, 
 

b) zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza plnú stanovenú sumu úhrady za 
neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak neodhlásil dieťa alebo žiaka do 15.00 
hod. predchádzajúceho pracovného dňa, výnimočne pri ochorení dieťaťa/žiaka 
najneskôr do 7.30 hod. aktuálneho dňa, 
 

c) úhradu nákladov na nákup potravín a režijné náklady okrem prostriedkov z dotácie 
uhrádza stravník a za stravníka (dieťa, žiaka) jeho zákonný zástupca mesačne vopred, 
najneskôr do 20. dňa v mesiaci, v ktorom bola strava odobratá a to bezhotovostným 
prevodom alebo šekovou poukážkou na účet školskej jedálne,  
 

d) vybraté finančné prostriedky, okrem prostriedkov z dotácie na podporu výchovy 
k stravovacím návykom dieťaťa, sú príjmom rozpočtu školy a odvádzajú sa 
zriaďovateľovi, pričom prostriedky na nákup potravín zriaďovateľ vráti škole na 
použitie na samostatný účet školskej jedálne a prostriedky na režijné náklady v školskej 
jedálni zriaďovateľ vráti na použitie na výdavkový účet školy,  
 

e) finančné prostriedky z dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 
zasiela zriaďovateľ na samostatný účet školskej jedálne a tieto sa použijú na úhradu 
potravín, režijné náklady vo výške rozdielu medzi poskytnutou dotáciou a výškou 
nákladov na nákup potravín môže škola použiť na úhradu režijných nákladov s cieľom 
skvalitnenia kultúry stravovania v zariadení školského stravovania. 

 
 

Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Týmto VZN sa ruší VZN č. 2/2019 zo dňa 04.07.2019 o určení výšky finančných 

príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených 
so stravovaním v školách a školských zariadeniach, určenie výšky príspevku na režijné 
náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ulič 
účinné od 01.09.2019. 

 
2. Toto VZN nadobúda účinnosť 01.01.2023. 

 
 

 
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom Obce Ulič dňa 9.12.2022 uznesením č. 19/2022. 
 
VZN vyvesené na úradnej tabuli dňa 16.11.2022. 
 
VZN zvesené z úradnej tabule dňa  01.12.2022. 



VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023. 
   

 

 

 

V Uliči, dňa 12.12.2022 

        
 
 
 
        ------------------------------------- 
         Ján Holinka 
                     starosta obce 
 

 

 

 

 

 

 


