
 
Nariadenie obce Veľké Rovné č. 162/2022 

o výške finančných príspevkov v školských výchovno-vzdelávacích 
zariadeniach 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Veľké Rovné v súlade s ustanovením § 6 ods.1 Zák. č.369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 28 ods.5 až 8, § 114 
ods.6 až 8, § 115 ods. 5 až 7 a § 140 ods. 9 až 11 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo dňa 
15.12.2012 uznesením č. 18/2/9 na tomto všeobecne záväznom nariadení obce: 
 

 
Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) stanovuje povinnosť 
zriaďovateľa určiť všeobecne záväzným nariadením výšku príspevku zákonného zástupcu 
dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v materskej škole 
a školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach. 
Termíny a spôsoby platieb určí riaditeľ školy vnútorným predpisom, ktorý bude 
zverejnený na verejne prístupnom mieste v rámci príslušnej školy. 
 

 
Čl. 2 

Materská škola 
 

1. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole je určený na čiastočnú úhradu 
prevádzkových nákladov vrátane výdavkov na nákup učebných pomôcok a školských 
potrieb. 
2. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na 
čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou najviac 15 % 
sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu. 1/ 
3. 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, 2/ 
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu 
4. 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 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. 
5. Výška príspevku sa stanovuje nasledovne: 
celodenná prevádzka : 13,- € mesačne 
poldenná prevádzka   :  6,50 € mesačne 
 

 
 
 



 
Čl. 3 

Školský klub detí 
 

1. Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na 
základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu v čase mimo 
vyučovania a v čase školských prázdnin. 
 
2. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí zriadeného 
obcou prispieva zákonný zástupca žiada mesačne sumou najviac 15 % sumy životného 
minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu. 1/ 
3. 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. 2/ 
4. Výška príspevku sa stanovuje na 5,- € mesačne. 
Príspevok je určený na zabezpečenie prevádzkových nákladov vrátane výdavkov na nákup 
učebných pomôcok a školských potrieb. 
 
 
 

Čl. 4 
Centrum voľného času 

 
1. Školské stredisko záujmovej činnosti zabezpečuje podľa výchovného programu školského 
zariadenia pre detí oddychové a záujmové činnosti v ich voľnom čase. 
 
2. Zriaďovateľ školského strediska záujmovej činnosti môže rozhodnúť o znížení alebo 
odpustení príspevku, ak zákonný zástupca o to požiada a predloží doklad, že je 
poberateľom dávky v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 2/ 
 
3. Výška príspevku sa stanovuje na 2,- € mesačne. 
 
 
 

Čl. 5 
Školská jedáleň 

 
 

1. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, 
ktoré uhrádza zákonný zástupca na nákup potravín a režijné náklady podľa vekových kategórií 
stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. 
 
2. Ministerstvo školstva zverejňuje na svojej webovej stránke finančné pásma určujúce 
rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov 
. 
3. Výška príspevku zákonného zástupcu detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov  na nákup 
potravín a režijných nákladov sa stanovuje v 2. finančnom pásme nasledovne : 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Čl. 6 
Záverečné ustanovenie 

 
 

1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023. Týmto nariadením sa ruší 
nariadenie č. 149/2019 v znení dodatku č. 1 a 2  o výške finančných príspevkov v školských 
výchovno-vzdelávacích zariadeniach. 
 
 
                                                                                  
 
                                   
                                                                                                 Mgr. Ladislav Korček  
                                                                                                          starosta obce 
   
 
 
___________________________________________________________________________ 
1/ § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime 
2/ Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi 
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Nákup 
potravín 

Čiastočné 
režijné 
náklady 

Stravný 
lístok 
celkom 

Dotácia 
na 
stravu 

Úhrada 
zákonného 
zástupcu 

stravník 
MŠ 
(2-6 rokov) 

0,45 1,10 0,35 1,90 0,20 2,10 0,- 2,10 

stravník 
MŠ (2-6 
rokov) 
-dotácia 

0,45 1,10 0,35 1,90 0,20 2,10 1,30 0,80 

stravník ZŠ 
 I. stupeň 

 1,50  1,50 0,20 1,70 0,- 1,70 

stravník ZŠ 
 I. stupeň 
dotácia 

 1,50  1,50 0,20 1,70 1,30 0,40 

stravník ZŠ  
II. stupeň 

 1,70  1,70 0,20 1,90 0,- 1,90 

stravník ZŠ  
II. stupeň 
dotácia 

 1,70  1,70 0,20 1,90 1,30 0,60 

 
Dospelí 

 2,20  2,20 0,20 2,40 0,- 2,40 


