
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce  Nevidzany 
č. 1/2023 

o určení výšky príspevkov pre školské zariadenie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 
 

Čl. I 
Úvodné ustanovenia 

 

§1 
Predmet úpravy 

 

  1.   Obecné  zastupiteľstvo v Nevidzanoch podľa ustanovenia § 6 a § 11 ods. 4 písm. g)  
        zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v  znení neskorších predpisov, zákona 
        č.  416/2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov  štátnej správy na  obce  
        a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov  a § 28 ods. 5, § 49 ods. 4 a 
        5, § 114 ods. 6, § 140 ods. 9 a 10 a § 141 ods. 5 a 6 zákona 245/2008 Z.z o výchove 
        a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodlo,že obec Nevidzany  
        ako  zriaďovateľ školského zariadenia v  zmysle § 19 ods. 2 písm. a) zákona č. 596/ 
        2003  Z. z.   určuje   výšku  príspevkov  pre   školské   zariadenie  v   zriaďovateľskej 
        pôsobnosti obce Nevidzany podľa tohto nariadenia. 
2.    Obec Nevidzany určuje výšku príspevku pre : 
        a)   materskú školu, 
        b)  zariadenie školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nevidzany. 
 

Čl. II 
Materská škola 

 

§ 2 
Materská škola (ďalej len MŠ) zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, poskytuje predprimárne 
vzdelávanie. 

§ 3 
 

1.   Zákonný  zástupca  uhrádza  príspevok za  pobyt  dieťaťa  v materskej  škole   
      v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nevidzany pre deti od 3 do 5 rokov vo veku vo  
      výške 10 €. 
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 materskej školy doklad o tom, 
               že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi  
               podľa zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení  



               niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 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 celý kalendárny mesiac       
              z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom 
       b)   ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo keď bola  
             prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými  
             závažnými dôvodmi. 
 

 

Čl. III 
Zariadenie školského stravovania. 

 

§4 
Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň. 

Zariadenie  školského  stravovania  zabezpečuje  školské  stravovanie. Zariadenie  školského 
stravovania sa zriaďuje na výrobu, konzumáciu a odbyt jedál a nápojov. Zariadenie školského 
stravovania je školská jedáleň. 
 

§5 
 

1.     V zmysle § 140 ods. 9 a § 141 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z.  zriaďovateľ 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. 
2.    Obec Nevidzany, ako zriaďovateľ školskej jedálne určuje výšku finančného príspevku 
       na stravovanie v súlade s Finančnými pásmami nákladov, na nákup potravín na jedno 
       jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a 
       žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, v súlade s 3. finančným pásmom A  
       vydaným Ministerstvom školstva, vedy , výskumu a športu Slovenskej republiky s 
       účinnosťou od 1.01.2023, v zmysle ustanovenia § 140 ods. 10 zákona č 245/2008 Z.z. 
3.    Zamestnancom školy alebo školského zariadenia a iným fyzickým osobám sa určuje 
       stupeň finančného  pásma ako  pre  vekovú  kategóriu  stravníkov 15 – 19 ročných v 
       súlade s 3. finančným pásmom B, vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a  
       športu Slovenskej republiky. Pri príprave hlavných jedál pre zamestnancov školy, 
       alebo školského  zariadenia a  iné  fyzické  osoby  podľa  Finančného  pásma B je  
       v normovaní prípustná tolerancia navýšenia hmotnosti mäsa o 30 %. 
 

        
       
 
 
 



 
 

Na nákup potravín 3. Finančné pásmo. 

Veková 
skupina 

Desiata  
     €                   

Obed 
    € 

Olovrant 
     € 

Spolu 
     € 

Deti MŠ     0,50     1,20    0,40       
2,10 

Dospelí 
stravníci 

       -      2,40       -       
2,40 

 

4.     V prípade neodhláseného obeda bude obed uhradený v plnej výške. 

5.    Odhlásiť stravu je potrebné deň vopred, vždy do 14.00 hod. Odhlasovať stravníka 
        je možné osobne, alebo telefonicky.   
 

6.    V prípade neprítomnosti stravníka na vyučovaní (choroba, alebo iné), je možné 
       v prvý deň odobrať jedlo do čistých nádob, ktoré zákonný zástupca donesie v čase     

výdaja stravy. Za túto stravu zaplatí plnú výšku.  Nasledujúci deň musí byť stravník 
odhlásený. 
 

7.    Úhrady za odobraté jedlá uhrádza zákonný zástupca dieťaťa aj dospelý stravník do 
       15. dňa v mesiaci nasledujúcom po odobratí stravy.   
                                                                                                                                           

Čl. IV 

§6 

Záverečné ustanovenia 

1.   Týmto Všeobecne záväzným nariadením obce Nevidzany sa rušia Všeobecne záväzné nariadenia  
       Obce Nevidzany  č. 1/2019 a č.1/2022 o určení  výšky príspevkov pre školské  zariadenie  v  
       zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 
 
2.    Na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nevidzany č. 1/2023 o určení výšky príspevkov  
       pre  školské  zariadenie v  zriaďovateľskej  pôsobnosti  obce  sa  uznieslo  Obecné  zastupiteľstvo 
       Obce  Nevidzany dňa 28.02.2023 
 
 

                                                                                                             Kristína Bónová 

                                                                                                              starostka obce 

Návrh zverejnený dňa :   10.02.2023                                         

Vyvesené dňa :  28.02.2023 

Nadobúda účinnosť : 28.02.2023      


