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Názov materiálu:  
 
NÁVRH VZN Č. 91/2022  – O URČENÍ VÝŠKY A) VÝŠKY MESAČNÉHO PRÍSPEVKU NA 
ČIASTOČNÚ ÚHRADU VÝDAVKOV V MATERSKEJ ŠKOLE, B) VÝŠKY MESAČNÉHO 
PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV SPOJENÝCH S ČINNOSŤOU 
ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ, C) VÝŠKY PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU 
NÁKLADOV, VÝŠKY PRÍSPEVKU NA REŽIJNÉ NÁKLADY A PODMIENKY ÚHRADY V 
ŠKOLSKEJ JEDÁLNI V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE SMOLENICE 
 
Materiál obsahuje: - návrh VZN č. 91/2022 

- dôvodovú správu 
 
Návrh na uznesenie:  
Obecné zastupiteľstvo obce Smolenice po prerokovaní schvaľuje :  

 
Všeobecne záväzné nariadenie č.91/2022 o určení výšky A) výšky mesačného príspevku na 
čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, B) výšky mesačného príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí, C) výšky príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v 
školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Smolenice 
 
 
 
 
 
Predkladá: Ing. Svetlana Petrovičová, starostka obce Smolenice..........................................  
 
Spracoval: Ing. Svetlana Petrovičová, starostka obce Smolenice..........................................  
 
 
V Smoleniciach, 12.12.2022  

 



Dôvodová správa 

1. Legislatívny rámec 
 
A. V súlade s §28 ods.3 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní sa vzdelávanie v 
materských školách uskutočňuje za čiastočnú úhradu; v § 28 ods. 5 výšku úhrady 
mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy 
zriadenej obcou určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením; tento príspevok sa určuje 
jednotnou sumou pre všetky deti prijaté do materskej školy. Mesačný príspevok sa uhrádza 
vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci.  
B. V zmysle § 140 ods. 9 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní školská jedáleň 
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. V súlade s §140 ods. 10 výšku príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v 
školskej jedálni určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. V § 140 ods. 11 je 
uvedené, kto príspevok neuhrádza. Podľa § 140 ods. 12 podmienky zníženia, zvýšenia alebo 
odpustenia tohto príspevku určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. 
  
 

2. Navrhované zmeny 
 

A. MŠ – návrhom VZN č. 91/2022 sa mení čl.2 ods. A) určenie výšky príspevku zákonného 
zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole bod. 1) Na 
čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný 
zástupca dieťaťa mesačne sumou 15,00 € na jedno dieťa. Pôvodná výška úhrady bola 
stanovená na 12€ mesačne na jedno dieťa. 
 

B. ŠJ - Na zabezpečenie výroby jedál a nápojov v zariadeniach školského stravovania je 
okrem plnenia odporúčaných výživových dávok, zásad pre zostavovanie jedálnych 
lístkov, dodržiavania materiálno-spotrebných noriem dôležité aj stanovenie výšky 
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo. 
Uvedené zmocnenie vyplýva pre MŠVVaŠ SR nadobudnutím účinnosti zákona č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci Slovenskej republiky sú rozdielne cenové relácie 
v dodávkach potravinových komodít, z ktorých sa strava v zariadeniach školského 
stravovania pripravuje, MŠVVaŠ SR pre stanovenie výšky príspevku na stravovanie uvádza 
rozpätie finančných pásiem, na základe ktorých riaditelia škôl, školských zariadení v 
zriaďovateľskej pôsobnosti miestnej štátnej správy a zriaďovatelia (obce, samosprávny kraj) 
všeobecne záväzným nariadením stanovia výšku príspevku za stravovanie v školskej jedálni. 
 
MŠVVaŠ SR zverejnilo nové finančné pásma na nákup potravín. Nové finančné pásma 
určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 
stravníkov budú platné od 01.01.2023. 
Vzhľadom k výške cenových relácií v dodávkach potravinových komodít pre obec Smolenice 
navrhujeme prijať 2. finančné pásmo, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje 
nasledovnú zmenu: 
 
 
 
 



  
platné VZN č. 

86/2021 
návrh VZN č. 

91/2022 

Stravník 
Náklady na nákup 

potravín/deň 

Náklady na 
nákup potravín 

/deň 

MŠ denná dieťa MŠ 1,54 € 1,90 € 

MŠ poldenná dieťa MŠ 1,28 € 1,55 € 

ZŠ žiak 1. stupňa 1,21 € 1,50 € 

ZŠ žiak 2. stupňa 1,30 € 1,70 € 

Zamestnanec ZŠ s MŠ 1,41 € 2,20 € 

 
 
Doposiaľ platné VZN č. 76/2019 o určení A) výšky mesačného príspevku na čiastočnú 
úhradu výdavkov v materskej škole, B) výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí, C) výšky príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Smolenice, v znení všeobecne záväzného nariadenia 
Obce Smolenice č.83/2020 a v znení všeobecne záväzného nariadenia Obce Smolenice č. 
86/2021, navrhujeme z dôvodu zmeny finančných pásiem na nákup potravín s účinnosťou od 
1. januára 2023 nahradiť novým – predkladaným VZN. 
 
Obsah tohto nariadenia je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými 
zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. 
Prijatie uvedeného nariadenia je zohľadnené v návrhu rozpočtu Obce Smolenice na rok 
2023.  
 
Návrh VZN č. 91/2022 bol v súlade so zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa 30.11.2022- t.j. v lehote 15 dní pred 
schvaľovaním. V zákonom stanovenej lehote 10 dní neboli doručené žiadne pripomienky 
k tomuto návrhu VZN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


