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Návrh 

Obec Lovinobaňa v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a ustanoveniami § 2, písm.g/ zákona č. 416/2001 Z.z.  o prechode  niektorých 

pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov 

a zákona č.245/2008 Z.z. o výchove  a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 

 

o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lovinobaňa. 
 

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

 
§1 

Predmet úpravy 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lovinobani podľa §6 a §11 ods.4 písm.g/ zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov 

štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a § 28 ods.5, §114 ods.6, 

§116 ods.6  a §140 ods.10 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov rozhodlo, ţe týmto všeobecne záväzným nariadením určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Lovinobaňa.   

 

§2 

Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach 

 

1. Príspevky v školách a školských zariadeniach upravené v tomto nariadení zahŕňajú: 

 

a. príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

b. príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, 

c. príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času, 

d. príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálňach. 

 

 

Čl. II 

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole 

 

§ 3 

 

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

materskej škole mesačne na jedno dieťa sumou 10 €. 

 

2. Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

 

§4 

  

1. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 

a. ktoré má jeden rok pred splnením povinnej školskej dochádzky, 

b. ak zákonný zástupca dieťaťa predloţí riaditeľovi materskej školy doklad o tom, ţe je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, 

c. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 
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Čl. III 

Príspevok na činnosť školského klubu detí 

 

§5  

 

1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí pri základnej škole 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lovinobaňa prispieva zákonný zástupca ţiaka mesačne sumou:

 3,- € na jedného žiaka 

  2,- € na jedného žiaka v hmotnej núdzi. 

 

2. Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 20.dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza 

kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok platí. 

 

Čl. IV 

Príspevok na činnosť centra voľného času 

 

§6  

 

1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času pri základnej škole 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lovinobaňa prispieva zákonný zástupca ţiaka sumou  

0,50 € mesačne na jedného žiaka. 

 

2. Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 10. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza 

kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok platí. 

 

Čl. V 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálňach 

 

§ 7 

  

1. Školská jedáleň je zriadená na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase 

ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Stravníkom v školskej jedálni môţu byť deti, ţiaci, 

zamestnanci škôl a školských zariadení. So súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva sa môţu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby. 

 

2. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a ţiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré 

uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 

stravníkov v nadväznosti na odporúčané výţivové dávky a reţijných nákladov. 

 

§ 8 

 

1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo ţiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo 

výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s uvedenými 

finančnými pásmami a čiastočnú úhradu  reţijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov. 

 

a. Základná škola: 

 

I.stupeň 

 

Náklady na potraviny 1,21 € 

réţia 0,10 € 

Spolu: 1,31 € 

Dotácia (HN, ŢM, bez DB) 1,30 € 

Hradené rodičom: 0,01 € 

Desiata hradená rodičom: 0,67 € 
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II.stupeň 

 

Náklady na potraviny 1,30 € 

réţia 0,10 € 

Spolu: 1,40 € 

Dotácia(HN,ŢM, bez DB) 1,30 € 

Hradené rodičom: 0,10 € 

Desiata hradená rodičom: 0,67 € 

 

 

b. Materská škola: 

 

Náklady na potraviny: desiata 0,38 € 

obed 0,90 € 

olovrant 0,26 € 

réţia 0,10 € 

Spolu: 1,64 € 

Dotácia (predškoláci bez DB, HN, 

ŢM) 

1,30 € 

Hradené rodičom: 0,34€ 

 

 

 

 

  Dospelý stravník uhrádza finančné náklady na nákup potravín a na reţijné náklady. 

Obed dospelý stravník: 

   

  náklady na potraviny          1,41 € 

  režijné náklady  1,00 € 

  spolu    2,41 € 

 

2. Príspevok podľa odseku 1 a 2 sa uhrádza do 22. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza 

kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok platí. 

 

 

Čl. VI 

Záverečné ustanovenia 

 

§9 

 

 

1. Dieťa alebo ţiak môţe byť prijatý na stravu aţ po  vypísanej a zákonným zástupcom 

podpísanej Prihlášky na stravovanie a zaplatení stravného. 

2. Príspevok na reţijné náklady sa uhrádza spolu s príspevkom na čiastočnú úhradu nákladov 

na nákup potravín na daný mesiac. 

3. V prípade neodhlásenia dieťaťa/ţiaka zo stravy v stanovenom čase, je zákonný zástupca 

povinný uhradiť poplatok za jedlo vo výške stanoveného finančného pásma a réţie za 

kaţdý deň, v ktorom sa dieťa/ţiak nezúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti alebo 

vyučovania, ale zostane aj naďalej prihlásené na stravu. 

4. Strava sa odhlasuje v určenom čase a to: 

MŠ do 8,00 hod. v danom stravovacom dni 

ZŠ do 12,00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa. Po dni pracovného pokoja, 

voľna alebo prázdnin, ráno do 7,30 hodiny. 
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5. Pokiaľ nie je vo všeobecne záväznom nariadení podrobnejšia úprava, veci neupravené 

týmto  nariadením sa riadia školským zákonom, zákonom o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve , zákonom o financovaní škôl a školských zariadení a vykonávacími 

predpismi vydanými  na ich základe. 

6. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevkov rodičov 

pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lovinobaňa sa zrušuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019o určení výšky príspevkov rodičov pre školy 

a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lovinobaňa zo dňa. 

7. Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Lovinobaňa bolo schválené uznesením  obecného 

zastupiteľstva č....../2022. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Marian Lenhard 

                                                                                                   starosta obce Lovinobaňa 
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