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Obec Drienica v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 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 v súlade s ustanoveniami § 28 ods. 5 a § 140 ods. 9,10 zákona č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  v y d á v a  pre územie obce Drienica toto všeobecne 

záväzné nariadenie (ďalej len VZN) 

č. 4/2022 

o určení výšky príspevku zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v 

materskej škole a výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 

úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady za stravu v školskej jedálni 
 

Článok I  

Predmet nariadenia 

1. Obec Drienica je zriaďovateľom Materskej školy v Drienici, ktorej súčasťou je školská 

jedáleň.  

2. Toto VZN určuje: 

a. výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úradu výdavkov za 

pobyt dieťaťa v materskej škole 

b. výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa   na čiastočnú úhradu nákladov 

na nákup potravín 

c. výšku príspevku   zákonného zástupcu dieťaťa na režijné výdavky 

d. výšku príspevku dospelých stravníkov na úhradu nákladov na nákup potravín a 

výšku režijných výdavkov 

e. podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 

Drienica 

Článok II 

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole 

1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú 

úhradu výdavkov mesačne na jedno dieťa sumou: 

a. 9,- Eur   

b. príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10 dňa príslušného mesiaca do 

pokladne Obce Drienica, bezhotovostne bankovým prevodom alebo 

poštovou poukážkou na účet obce IBAN SK 61 0200 0000 0000 2212 0572  

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 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 

3. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za 

dieťa: 

a. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby (doloženie lekárskeho 

potvrdenia) alebo z rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom. Tento 

príspevok neuhrádza na ďalší nasledujúci kalendárny mesiac 

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 časť 

určeného príspevku 



Článok III  

Výška príspevku v školskej jedálni 

1. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom v materskej škole za čiastočnú úhradu 

nákladov na nákup potravín v súlade s finančnými pásmami (odporúčané výživové 

dávky) určených ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a s úhradou 

režijných nákladov. 

2. Školská jedáleň poskytuje stravovanie aj zamestnancom Obce Drienica a dôchodcom 

s trvalým a prechodným pobytom v obci za úhradu na nákup potravín a s úhradou 

režijných nákladov. 

3. Príspevok za čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni uhrádza zákonný zástupca 

dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa  3. finančného pásma na 

nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií zverejňovaného na 

internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

https://www.minedu.sk/financne-pasma-pre-skolske-stravovanie/  

4. Príspevok na úhradu nákladov v školskej jedálni uhrádza dospelý stravník zamestnanec 

obce podľa 3. finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 

kategórií zverejňovaného na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR 

https://www.minedu.sk/financne-pasma-pre-skolske-stravovanie/ s akceptovaním 

úpravy podľa § 152 Zákonníka práce. 

5. Príspevok na úhradu nákladov v školskej jedálni uhrádza dospelý stravník dôchodca   

podľa 3. finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 

kategórií zverejňovaného na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR https://www.minedu.sk/financne-pasma-pre-skolske-stravovanie/  

6. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni sa 

uhrádza mesačne vopred bankovým prevodom, alebo poštovou poukážkou na 

potravinový účet obce Drienica, IBAN SK79 0200 0000 0016 5969 0059 do 15 dňa v 

mesiaci. 

7. Príspevok na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, ktoré sa stravuje v 

školskej jedálni v sume 3,00 Eur na mesiac za dieťa. Sumu režijných nákladov za 

mesiace september-december (12,00 Eur) je možné uhradiť jednou splátkou v 

septembri. Sumu režijných nákladov za mesiace január-jún (18,00 Eur) je možné 

uhradiť jednou splátkou v januári na účet obce. 

8. Príspevok na režijné náklady sa uhrádza na účet obce IBAN SK61 0200 0000 0000 2212 

0572 vopred do 15 dňa v mesiaci. Uhradený príspevok na réžiu sa za neodobraté obedy 

nevracia. Preplatky za vracajú zo sumy stravného (nákup potravín). 

9. U dieťaťa, ktorého zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky 

v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, hradí zákonný zástupca dieťaťa 

rozdiel medzi schválenou hodnotou príspevku zákonného zástupcu dieťaťa za 

celodennú stravu v MŠ a dotáciou hradenou prostredníctvom ÚPSVaR. 

10. U dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ (predškoláci) hradí zákonný zástupca 

dieťaťa rozdiel medzi schválenou hodnotou príspevku zákonného zástupcu dieťaťa za 

celodennú stravu dieťaťa v MŠ a dotáciou hradenou prostredníctvom ÚPSVaR. 

11. Stravníci zariadenia školského stravovania sa prihlásia na stravovanie prostredníctvom 

zápisného lístka. 

12. Prihlásiť na stravu a odhlásiť sa zo stravy stravníka je možné najneskôr do 7.15 hod. 

ráno. 

13. Ak sa strava odhlási včas, o sumu stravy sa zníži poplatok na nasledujúci mesiac. 

 

 



Článok IV  

Záverečné ustanovenia 

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo 

obce Drienica dňa 7.12.2022 uznesením č. 21.  

2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší 

VZN č. 1/2019. 

 

 


