
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Fiľakovské Kováče
 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na 

režijné náklady, na podmienky úhrady na školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Fiľakovské

Kováče
č.  3 /2022

Obecné zastupiteľstvo vo Fiľakovských Kováčoch podľa ustanovení § 6 ods.1 a 2 a §11 ods 4
písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade
s ustanoveniami Čl. I §28 ods.5 až 8, § 114 ods. 6 až 8 a § 140 ods. 9 a 10  zákona    č.
245/2008 Z. z.  o   výchove a vzdelávaní  (školský zákon) a o zmene  a doplnení  niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (podľa   čl. V zákona  č.390/2011,  ktorým  sa   mení
a   dopĺňa   zákon    č.317/2009  Z.z.   o pedagogických zamestnancoch   a   o odborných
zamestnancoch a  o zmene  a doplnení  niektorých    zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony) ako aj  Čl.  II  §6 ods.  24 cit.  zákona,  ktorým sa mení  a dopĺňa 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 sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení: 

Čl.1
Úvodné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje výšku príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa
a žiaka, ako aj podmienky úhrady príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, nákladov
spojených  s činnosťou  školského  klubu  detí  a nákladov  v školskej  jedálni  v zmysle
príslušných  ustanovení  cit.  zákona.   Predmetom  úpravy  je  aj  určenie  výšky  príspevkov
dospelých osôb, ktoré sa stravujú v školskej jedálni. Školská jedáleň pri MŠ vo Fiľakovských
Kováčoch, ktorej zriaďovateľom je Obec Fiľakovské Kováče, 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.  Zákonný  zástupca  prispieva  na  úhradu  režijných  nákladov,  ak  tak  určí
zriaďovateľ.

Čl. 2
Zásady určovania príspevkov

1)   Na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole a nákladov spojených
s činnosťou  školského  klubu  detí  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  obce,  prispieva  zákonný
zástupca dieťaťa a žiaka mesačne na jedno dieťa alebo jedného žiaka sumou najviac 15%
sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c) zákona č. 601/2003
Z.  z.  o životnom  minime  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších
predpisov.
2)   Príspevok 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 príspevku k dávke v hmotnej núdzi v zmysle zákona č.
599/2003 Z.z. o hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
     c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
3)  Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:
     a)  ktoré  má  prerušenú  dochádzku  do  materskej  školy  na  viac  ako  tridsať  po  sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným
spôsobom,
    b)  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 zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
4)  Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí, ak zákonný zástupca
žiaka  o to  písomne  požiada  a predloží  doklad  o tom,  že  je  poberateľom dávky v hmotnej
núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi. 
5)  V školskej jedálni uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka príspevok na čiastočnú
úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a v súlade s finančnými pásmami stanovenými
Ministerstvom školstva SR bez úhrady režijných nákladov na výrobu, výdaj  jedál a nápojov. 

Čl. 3
Určenie príspevku pre materskú školu a školské zariadenia zriadené Obcou Fiľakovské

Kováče

    
1) Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov
- za pobyt dieťaťa v materskej škole: 4,00 €
- spojených s činnosťou školského klubu detí: 3,00 €

2)  Denný  príspevok  na  nákup  potravín  podľa  vekových  kategórií  v školskej  jedálni  –  3.
finančné pásmo A: 

a) stravníci 2-6 rokov:    2,10 €
    - desiata                      0,50 €
    - obed                         1,20 €
    - olovrant                    0,40 €
 Denný  príspevok  na  nákup  potravín  podľa  vekových  kategórií  v školskej  jedálni  –  2.

finančné pásmo A:
b) stravníci 6-11 rokov:
    - obed                         1,50 €

Denný príspevok na nákup potravín podľa vekových kategórií v školskej jedálni – 2. finančné
pásmo B:

c) dospelí stravníci:
    - obed                         2,20 €

3) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza  výšku finančného príspevku na stravovanie
    vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s   



    uvedenými  finančnými  pásmami  a uhrádza  príspevok  na  režijné náklady na výrobu, 
    výdaj jedál a nápojov. 
4) Zamestnanci uhrádzajú  výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na 
    nákup potravín  s úhradou  režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov.
5) Obec  Fiľakovské Kováče  určuje výšku  príspevku na  stravovanie v  školskej  jedálni  pri
    MŠ na stravníka nasledovne : 

(stravníci 2 – 6 rokov)

Desiata        Obed      Olovrant Režijné náklady            Spolu v €
  0,50            1,20          0,40                       0,25       2,35 €

(stravníci 6 – 11 rokov)                 

Desiata        Obed      Olovrant          Režijné náklady             Spolu  v €
    --          1,50             --                      0,25        1,75 €

(zamestnanci ZŠ a ŠZ Obce Fiľakovské Kováče)   

Desiata        Obed      Olovrant          Režijné náklady             Spolu  v €
    --          2,20             --                      2,40        4,60 €

- zamestnávateľ uhrádza v zmysle zákona 55% zo sumy stravného
- zo SF na stravovanie 0,30 €/1 obed, zamestnancom na kratší pracovný čas sa 
  príspevok bude krátiť pomernou čiastkou úmerne k rozsahu kratšieho pracovného času
- zamestnanec uhrádza zvyšnú časť ceny jedla mesačne a to v hotovosti vedúcej školskej 
  jedálne

(cudzí stravníci)   

Desiata        Obed      Olovrant          Režijné náklady             Spolu  v €
    --          2,20             --                      2,40        4,60 €

6)  Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka a zamestnanci obce sú povinný uhradiť finančný  
     príspevok na stravovanie, a to mesačne vopred najneskôr do 10. dňa kalendárneho  
     mesiaca:
  - do pokladne, 
    Neúčasť na stravovaní bude zohľadnená – odpočítaná v nasledujúcom  mesiaci. 
7) Ak dieťa nepríde do 8:00 hod. do MŠ, ZŠ bude automaticky zo stravy odhlásené.   
    V prípade, že dieťa bude v nasledujúci deň meškať do MŠ, ZŠ( napr. návšteva lekára a iné),
    rodič o tom informuje pani riaditeľku, učiteľku, alebo vedúcu školskej jedálne deň vopred.  
    V opačnom prípade nebude mať nárok na stravu.

Čl.4
Odpustenie príspevku na režijné náklady



1) Oslobodené  od  poplatkov  je  dieťa  MŠ  jeden  rok  pred  plnením  povinnej  školskej
dochádzky ( Zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky ).
2) Oslobodené od poplatkov je  dieťa  MŠ, okrem dieťaťa  navštevujúceho posledný ročník
MŠ, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov  k dávke  v hmotnej  núdzi  (Zákon  č.  544/2010  Z.z.  o dotáciách  v pôsobnosti
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ).
3) Príspevok v MŠ na  základe  rozhodnutia  zriaďovateľa  sa  neuhrádza  za  dieťa,  ktoré  má

prerušenú  dochádzku  do  MŠ  na  viac  ako  30  po  sebe  nasledujúcich  kalendárnych  dní
z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.

4) Príspevok  v MŠ  na  základe  rozhodnutia  zriaďovateľa  sa  neuhrádza  za  dieťa,  ktoré
nedochádzalo  do  MŠ  v čase  školských  prázdnin  alebo  bola  prerušená  prevádzka  MŠ
zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi;  v týchto prípadoch uhrádza
zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

5) Oslobodení  od  poplatkov  za  stravovanie  v školskej  jedálni  sú  žiaci  ZŠ,  ak  zákonný
zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
k dávke v hmotnej núdzi ( Zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ).

6) Oslobodení od poplatkov za stravovanie v školskej jedálni sú žiaci ZŠ od 1. septembra
2019  (  novela  zákona   č.  544/2010  Z.z.  o dotáciách  v pôsobnosti  Ministerstva  práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a novela Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní ).

     Stravníci  zariadenia  školského  stravovania  (žiaci  ZŠ)  sa  prihlásia  na  stravovanie
prostredníctvom  zápisného  lístka,  ktorý  odovzdajú  vedúcej  školskej  jedálne.  Doplnením
uvedených zákonov tak vzniká nárok na bezplatné stravovanie. Podmienkou stravy zadarmo
je  účasť  na  vyučovaní.  V prípade,  že  žiak  je  neprítomný  na  vyučovaní,  je  povinnosťou
zákonného zástupcu odhlásiť žiaka za stravy najneskôr do 7:00 hod.. V prípade, že obed rodič
neodhlási, je povinný ho uhradiť v plnej výške.
7) Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku. 

Čl. 5
Záverečné ustanovenia

Zmeny a doplnky  tohto  všeobecne  záväzného  nariadenia  schvaľuje  Obecné  
zastupiteľstvo Obce Fiľakovské Kováče.  
Týmto VZN č.3/2022 sa ruší VZN 1/2022 zo dňa 01.10.2022.Toto VZN č.3/2022 nadobúda 
účinnosť dňom 01.01.2023

Vo Fiľakovských Kováčoch dňa 14.12.2022
          

        Michal Muránsky 
           starosta obce 
 

 VZN vyvesené dňa 15.12.2022
 VZN zvesené dňa 29.12.2022



 


