
Obecné  zastupiteľstvo  obce   Bijacovce  v  súlade  s  ustanovením  §  6  ods.  1  zákona
SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov,  príslušných ustanovení
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)  v  znení  neskorších  predpisov  a  o  zmene  a  doplnení
niektorých zákonov, schvaľuje toto 

  VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  č. 1/2022

o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených  s činnosťou škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bijacovce 

Článok 1
Úvodné ustanovenie

Toto všeobecne záväzne nariadenie (ďalej len „VZN“ ) obce Bijacovce určuje: 
1. výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
2. výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského
      klubu detí
3. určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov stravovania a podmienok stravovania 

školskej jedálni
4. spôsob úhrady uvedených príspevkov

Článok  2
Súvisiace predpisy

 Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 Zákon č.  596/2003 Z.  z.  o  štátnej  správe v školstve a školskej  samospráve a o zmene a

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
 Zákon č.  245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (  školský zákon) a o zmene a doplnení

niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov
 Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov
 Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR
 Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov
 Zákon č. 311/ 2001 Z. z.  Zákonník práce
 Platné finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa  vekových kategórii vydané

MŠVVaŠ SR



Článok  3
Rozsah pôsobnosti 

1. Obec je v zmysle § 6 ods. 1 a 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 Bijacovce č. 5
 Základnej školy Bijacovce č. 5
 Školského klubu detí pri ZŠ s MŠ Bijacovce č. 5
 Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Bijacovce č. 5

2. Podľa príslušných ustanovení školského zákona výšku príspevkov určuje zriaďovateľ   
všeobecne záväzným nariadením

3. Ak v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie je prerušená alebo uzatvorená prevádzka 
             školských zariadení má obec ako ich zriaďovateľ, v mene ktorej koná starosta obce, možnosť
             pozastaviť vyberanie poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s prevádzkou  
             školských zariadení

Článok  4
Materská škola 

1. Podľa  §  28  ods.  3  školského  zákona  sa  vzdelávanie  v  materských  školách  uskutočňuje
za čiastočnú úhradu

2.  Podľa § 28 ods. 5 školského zákona výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole určí
zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením

3. V súlade s  §  28 ods.  5  školského zákona obec určuje výšku príspevku za  pobyt  dieťaťa
v materskej škole Bijacovce č. 5 na 5,00 € mesačne

4.  Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
 ak má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
 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
 ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
 ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných  dôvodov preukázateľným spôsobom
 ktoré  nedochádzalo  do  materskej  školy  v  čase  školských  prázdnin  alebo  bola  prerušená

prevádzka  materskej  školy   zapríčinená  zriaďovateľom  alebo  inými  závažnými  dôvodmi
v týchto prípadoch uhrádza rodič pomernú časť určeného príspevku



Článok  5
Školský klub detí

1. V  súlade  s  §  114  ods.  6  školského  zákona  určuje  obec  výšku  mesačného  príspevku  na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v školskom klube detí pri ZŠ s MŠ Bijacovce č. 5
vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na 2,00 € mesačne. 

2. Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak
zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 

Článok  6
Školská jedáleň

1. Podľa  § 140 ods.  9  školského zákona školská jedáleň,  ktorej  zriaďovateľom je  obec,
poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza ich
zákonný  zástupca  vo  výške  nákladov  na  nákup  potravín  podľa  vekových  kategórií
stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky v súlade s finančnými pásmami,
ktoré určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

2. Školská jedáleň v zriaďovateľskej pôsobnosti obce neposkytuje diétne stravovanie.

3. V súlade s § 140 ods. 10 školského zákona určuje obec výšku príspevku,  ktorý uhrádza
zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, zamestnanec a dospelý stravník vo výške nákladov
na nákup potravín  podľa  vekových kategórií  stravníkov v nadväznosti  na  odporúčané
výživové dávky je určený za každý stravovací deň nasledovne:

Skupina stravníkov

II. finančné pásmo
Nákup

potravín 

Dotácia na
podporu k

stravovacím
návykom

Úhrada
zákonného
zástupcu /
dospelého
stravníka

Desiata Obed Olovrant Večera

€ € € € € € €

Stravník MŠ 0,36 0,85 0,24 - 1,45 0,00 1,45

Stravník ZŠ  - I. stupeň - 1,15 - - 1,15 0,00 1,15

Stravník strednej školy 0,69 1,33 - 0,84 2,86 0,00 2,86

Dospelí stravníci - 1,33 - - 1,33 0,00 1,33 

4. Výška  príspevku  sa  podľa  ods.  3  a  4  zníži  o  výšku  dotácie  na  podporu  výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa a poskytuje sa za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo
výchovno-vzdelávacej  činnosti  v  materskej  škole  alebo  vyučovania  v  základnej  škole
a odobralo stravu, pričom za vyučovanie sa považuje aj individuálne vzdelávanie. 



5. Zákonnému zástupcovi dieťaťa/žiaka, na ktoré je poskytnutá dotácia a u ktorého podľa
potvrdenia od lekára - špecialistu zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie a školská
jedáleň uvedený druh stravy nezabezpečuje,  obec Bijacovce prostredníctvom zariadení
školského  stravovania  vo  svojej  zriaďovateľskej  pôsobnosti  vyplatí  dotáciu  rodičovi
dieťaťa/ žiaka alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím
súdu.

6. Stravníkom v školskej jedálni sa stáva dieťa/ žiak na základe podania záväznej prihlášky,
rozhodnutia riaditeľa školy o prijatí stravníka na stravovanie a uhradenej mesačnej platby
za stravnú jednotku v súlade s platným finančným pásmom, uhradení zálohy a dospelý po
splnení podmienok uvedených vo vnútornom predpise školy. 

7. Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov ( zamestnancov školských zriadení) sa
zabezpečuje  podľa  vekovej  kategórie  stredných  škôl  –  15  –  19  rokov  a  uhrádza  sa
v súlade so Zákonníkom práce, VZN obce. 

8. Školská  jedáleň  môže  poskytovať  stravovanie  stravníkom:  zamestnancom  školy
a  školských  zriadení  iného  zriaďovateľa  a  iným  stravníkom,  na  základe  súhlasu
zriaďovateľa ŠJ a príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Títo stravníci
uhrádzajú príspevok podľa  ods. 4 tohto článku a prevádzkové náklady na prípravu obeda,
t. j. réžiu, ktorú určí riaditeľ ZŠ s MŠ  maximálne do výšky určenej na základe  vzorca
uvedeného v odseku 8 tohto článku.

9. Výšku  réžie  prepočítanú  na  jedno  vydané  jedlo  príp.  jeden  pokrm,  určuje  riaditeľ
ZŠ  s  MŠ,  ktorej  súčasťou  je  školská  jedáleň,  na  základe  údajov  za  predchádzajúci
kalendárny rok. Náklady na réžiu sú súčtom hrubej mzdy zamestnancov školskej jedálne,
poistného a  odvodov zamestnávateľa  do poistných fondov a  prevádzkových nákladov
prepočítané  na  jedno  vydané  jedlo  príp.  jeden  pokrm,  podľa  počtu  vydaných  jedál  a
pokrmov za predchádzajúci kalendárny rok. Výška réžie sa zaokrúhli matematicky na dve
desatinné miesta.  Určenú výšku réžie  s  prepočtom predloží  riaditeľ  školy na vedomie
zriaďovateľovi do 15.01. v bežnom roku. 

10. Zákonný  zástupca  dieťaťa/žiaka  prispieva  na  prevádzkové  náklady  na  prípravu  jedál,
t. j. réžiu paušálnym príspevkom, určeným riaditeľom ZŠ s MŠ

11. Príspevok  na  úhradu  režijných  nákladov  sa  neuhrádza  za  dieťa/  žiaka,  ktorému
v sledovanom mesiaci nebolo poskytnuté ani jedno hlavné jedlo.

12. Príspevok a  réžia  sa  uhrádzajú  vopred do 20.  dňa  príslušného kalendárneho  mesiaca,
ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza na potravinový
účet  školskej  jedálne.  Príspevok za  mesiac  september  sa  uhrádza  najneskôr  do 20.09.
kalendárneho roka.



Článok 7
Úhrada príspevkov

1. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov uvedené v článku 5,6,7  a 8 uhrádza zákonný
zástupca alebo dospelá osoba vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý
predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza

2. Zákonný  zástupca  dieťaťa  v  materskej  škole,  žiaka  školy  alebo  školského  zariadenia
a dospelá osoba môže uhradiť príspevok naraz aj za viac mesiacov kalendárneho roka po
dohode s riaditeľom školského zariadenia

3. Mesačný príspevok môže uhrádzať za zákonného zástupcu alebo dospelú  osobu s ich
preukázateľným súhlasom aj iná fyzická alebo právnická osoba

4. Zákonný zástupca  žiaka môže písomne požiadať riaditeľa školského zariadenia o vrátenie
mesačného príspevku, ak vyučujúci učiteľ,  vychovávateľ nebol z akéhokoľvek dôvodu
prítomný na vyučovacom procese dlhšie ako 1 mesiac a  riaditeľ  školského zariadenia
nezabezpečil počas jeho neprítomnosti za neho náhradu

5. Ak zákonný zástupca dieťaťa / žiaka neuhrádza určenú výšku príspevku, môže riaditeľ
školského  zariadenia  rozhodnúť o  predčasnom ukončení  štúdia  alebo  činnosti  dieťaťa
a  žiaka.  Riaditeľ  tak  môže  rozhodnúť  po  pohovore  so  zákonným  zástupcom  dieťaťa
a žiaka.

6. Zákonný zástupca dieťaťa / žiaka môže písomne požiadať riaditeľa školského zariadenia
o  ukončenie  štúdia  alebo  činnosti  v   školskom  zariadení  a  o  vrátenie  príspevku  na
čiastočnú  úhradu  nákladov  spojenú  s  činnosťou  školského  zariadenia  za  obdobie
po ukončení činnosti, za ktorú bol uhradený poplatok vopred v súlade s týmto VZN

7. Riaditeľ školského zariadenia môže po preskúmaní písomnej žiadosti rozhodnúť o vrátení
príspevku zákonnému zástupcovi  dieťaťa  /  žiaka  za  obdobie,  v  ktorom nenavštevoval
školské zariadenie v prípade, ak predčasné ukončenie jeho účasti v školskom zariadení
bolo zo závažných zdravotných dôvodov a z dôvodov sťažených podmienok jeho účasti v
školskom  zariadení(  napr.  zmena  bydliska,…).  Príspevok  sa  vracia  od  prvého  dňa
nasledujúceho mesiaca,  v  ktorom bola žiadosť o ukončenie  štúdia podpísaná a riadne
doručená riaditeľovi ZŠ s MŠ. 

8. Za obdobie  prerušenia alebo uzatvorenia prevádzky školského zariadenia zapríčineného
mimoriadnou  situáciou  zákonný  zástupca  príspevok  na  čiastočnú  úhradu  nákladov
spojenú s činnosťou školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce neuhrádza

Článok 8
Delegovanie právomoci zriaďovateľa

Právomoc vydať rozhodnutie podľa článku 5 ods. 2 a článku 10 ods. 5 deleguje zriaďovateľ 
na riaditeľa ZŠ s MŠ



Článok 9
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol na pripomienkovanie zverejnený na úradnej
tabuli a internetovej stránke obce dňa 14.09.2022

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce Bijacovce
dňa

3. Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na internetovej stránke obce dňa

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa

5. Účinnosťou tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší  Všeobecne záväzné nariadenie
obce Bijacovce č. 1/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a žiaka školských zariadení  so sídlom na území obce Bijacovce na rok 2016  a
všeobecne záväzné nariadenie  č. 2/2017 o určení príspevkov od zákonných zástupcov
detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ
Bijacovce 

Mgr. Ján Pivovarniček
      starosta  obce


