Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trenčianske Stankovce č. 1/2021
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa
v materskej škole, na činnosti školského klubu detí a o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v zariadeniach školského stravovania
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trenčianske Stankovce
Obec Trenčianske Stankovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zariadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 140 ods. 10, § 141
ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov(ďalej len ako „ školský zákon“) vydáva Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trenčianske
Stankovce č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa
v materskej škole, na činnosti školského klubu detí a o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trenčianske
Stankovce (ďalej len ako „VZN“).
PRVÁ ČASŤ
Všeobecné ustanovenia
Článok 1
Účel a pôsobnosť
1. Toto VZN bližšie upravuje práva a povinnosti rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorý
má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia
súdu (ďalej len zákonný zástupca) navštevujúce školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Trenčianske Stankovce v súlade so školským zákonom.
2. Obec Trenčianske Stankovce je zriaďovateľom školy:
a) Základná škola Jána Lipského s materskou školou Trenčianske Stankovce 405 (ďalej len
„základná škola“),
b) Materská škola Trenčianske Stankovce 380,ako súčasť základnej školy (ďalej len ako „materská
škola“),
c) Materská škola Trenčianske Stankovce 982,ako súčasť základnej školy (ďalej len ako „materská
škola“).
3. Obec Trenčianske Stankovce je zriaďovateľom školského zariadenia a zariadení školského
stravovania:
a) Školský klub detí, ako súčasť základnej školy,
b) Školská jedáleň pri základnej škole (ďalej len „školská jedáleň“),
c) Výdajná školská jedáleň pri materskej škole (ďalej len „výdajná školská jedáleň“).
Článok 2
Predmet
Týmto VZN sa upravuje:
a) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí,
c) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady za poskytovanie stravy v školskej
jedálni,
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d) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady za poskytovanie stravy vo
výdajnej školskej jedálni.
DRUHÁ ČASŤ
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole
Článok 3
Materská škola
1. Zriaďovateľ v súlade s ustanovením § 28 ods. 5 školského zákona určuje výšku mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole podľa prílohy č. 1.
2. Na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca.
3. Výška príspevku zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v materskej škole sa určuje na mesiac a
školský rok.
4. Príspevok je príjmom rozpočtu školy.
5. Príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca príslušného
roka.
6. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ktorého zákonný zástupca predloží riaditeľke Základnej škola Jána Lipského s materskou školou
Trenčianske Stankovce 405 (ďalej len „riaditeľka školy“) doklad o tom, že je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci
v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákona č. 599/2003
Z.z.“),
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
7. 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 na
základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,
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.
TRETIA ČASŤ
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach a zariadeniach školského
stravovania
Článok 4
Školský klub detí
1. Zriaďovateľ v súlade s ustanovením §114 ods. 6 školského zákona určuje výšku mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí podľa prílohy č. 2.
2. Zákonný zástupca uhrádza výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti
školského klubu detí bezhotovostne alebo poštovou poukážkou na účet základnej školy nasledovne:
a) na september a október - do 20. septembra príslušného roka,
b) na november a december – do 20. novembra príslušného roka,
c) na január a február – do 20. januára príslušného roka,
d) na marec a apríl – do 20. marca príslušného roka,
e) na máj a jún – do 20. mája príslušného roka.
3. Príspevok je príjmom rozpočtu školy.
4. Zriaďovateľ školského klubu v súlade s ustanovením § 114 ods. 7 školského zákona môže rozhodnúť
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o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v školskom klube detí,
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 zákona č. 599/2003 Z. z.).
5. Žiadosť o zníženie alebo odpustenie príspevku spolu s dokladom predkladá zákonný zástupca
zriaďovateľovi prostredníctvom riaditeľky školy.
Článok 5
Školská jedáleň
1. Školská jedáleň poskytuje svoje služby deťom materskej školy, žiakom a zamestnancom základnej
školy, zamestnancom školských zariadení a iným fyzickým osobám.
2. Stravníkmi v školskej jedálni sú žiaci a zamestnanci základnej školy a zamestnanci školských
zariadení počas ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení.
3. Školská jedáleň poskytuje stravovanie aj iným fyzickým osobám ako sú uvedené v bode 2 tohto
článku a to so súhlasom zriaďovateľa.
4. Výšku príspevku zákonného zástupcu žiaka a príspevku inej fyzickej osoby na čiastočnú úhradu
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané
výživové dávky a výšku príspevku na režijné náklady v školskej jedálni určuje zriaďovateľ podľa
prílohy č. 3 tohto VZN.
5. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca žiaka
základnej školy.
6. Príspevok sa uhrádza vopred, do 10-eho dňa v kalendárnom mesiaci bezhotovostne alebo poštovou
poukážkou na účet školskej jedálne.
7. Príspevok na režijné náklady zariadenia školského stravovania, ktoré uhrádza iná fyzická osoba je
príjmom rozpočtu Obce Trenčianske Stankovce.
8. Finančné pásma určujú náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií
stravníkov. Sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
9. Zriaďovateľ zariadenia školského stravovania je v zmysle zákona 544/2010 Z.z. o dotáciách v
pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR prijímateľom dotácie na podporu
výchovy detí k zdravým stravovacím návykom.
10. Dotácia sa poskytuje :
a) v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každého žiaka, ktorý navštevuje základnú školu
v ktorej je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
b) v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na žiaka, ktorý navštevuje základnú školu a žije v
domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem
je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),
c) v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje základnú školu a žije v
domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového
zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku,
žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu1(ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto
skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.
11. Pre získanie dotácie na podporu dieťaťa k stravovacím návykom na žiaka základnej školy musia byť okrem
bodu 10. splnené ďalšie podmienky

a) odovzdaná prihláška na stravovanie,
b) uhradený jednorazový príspevok na stravovanie vo výške podľa prílohy č. 4, najneskôr deň pred
začiatkom stravovania,
c) účasť žiaka na vyučovaní, prihlásenie obeda a odobratie stravy. Prihlásenie je možné
elektronicky čipom alebo prostredníctvom webového sídla základnej školy alebo telefonicky
1§

52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 416/2020 Z. z. (s účinnosťou od 01.01.2022 – odkaz na ustanovenie §
33 ods. 1 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení v znení zákona č. 416/2020 Z. z.)
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do školskej jedálne.
10. Zákonný zástupca žiaka základnej školy uhrádza jednorazový príspevok na stravovanie
bezhotovostne alebo poštovou poukážkou na účet školskej jedálne.
11. Jednorazový príspevok na stravovanie bude použitý na vyrovnanie prípadných vzniknutých
nedoplatkov. Nevyčerpaná čiastka z jednorazového príspevku bude na konci stravovacieho obdobia
vrátená zákonnému zástupcovi.
12. Čiastočnú úhradu nákladov (stravníka s dotáciou) na nákup potravín za žiaka základnej školy
uhrádza zákonný zástupca nasledovne:
a) na september až december - v septembri príslušného roka,
b) na január až jún – v januári príslušného roka
a to bezhotovostne alebo poštovou poukážkou na účet školskej jedálne.
13. V prípade, že dotácia na podporu dieťaťa k stravovacím návykom bude postačovať na pokrytie
nákladov na nákup potravín, zákonný zástupca čiastočnú úhradu na nákup potravín za žiaka
základnej školy neuhrádza.
14. Ak žiak základnej školy, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára – špecialistu, zdravotný stav
vyžaduje osobitné stravovanie a neodobral stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne
jedlo, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného
právneho predpisu vyplatí zriaďovateľ zákonnému zástupcovi žiaka prostredníctvom školského
zariadenia a to za dni, kedy sa žiak zúčastnil vyučovania.
15. Cena jedla pre iné fyzické osoby zahŕňa náklady na nákup potravín a skutočnú výšku režijných
nákladov.
16. Rozdiel medzi dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a nákladom na nákup
potravín bude účelovo použitý na nákup potravín do zariadení školského stravovania.
17. Zriaďovateľ školskej jedálne v súlade s ustanovením § 140 ods. 12 školského zákona môže
rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa tohto VZN, 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 zákona č. 599/2003 Z. z.). To neplatí, ak ide o žiaka základnej školy, na
ktorého sa poskytuje dotácia podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
18. Žiadosť o zníženie alebo odpustenie príspevku spolu s dokladom predkladá zákonný zástupca
zriaďovateľovi prostredníctvom riaditeľky školy.
Článok 6
Výdajná školská jedáleň
1. Výdajná školská jedáleň sa zriaďuje na výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich
pobytu v školskom zariadení, zabezpečuje hygienicky vyhovujúce a po stránke hmotnosti
zodpovedajúce rozdeľovanie jedál a nápojov; môže aj dokončovať príslušnú technologickú úpravu
dodávaných polotovarov, jedál a nápojov zo školskej jedálne.
2. Stravníkmi vo výdajnej školskej jedálni sú deti a zamestnanci materskej školy počas ich pobytu
v materskej škole.
3. Výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa materskej školy na čiastočnú úhradu nákladov na
nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky
a výšku príspevku na režijné náklady v školskej jedálni určuje zriaďovateľ podľa prílohy č. 3 tohto
VZN.
4. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa
materskej školy.
5. Finančné pásma určujú náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií
stravníkov. Sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
6. Zriaďovateľ zariadenia školského stravovania je v zmysle zákona 544/2010 Z.z. o dotáciách v
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pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR prijímateľom dotácie na podporu
výchovy detí k zdravým stravovacím návykom.
7. Dotáciu na podporu dieťaťa k stravovacím návykom možno získať :
a) v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a
v nej je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
b) v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a žije v
domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem
je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),
c) v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej
školy a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na
sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15
rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu2(ďalej len „deti bez daňového
bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.
8. Pre získanie dotácie na podporu dieťaťa k stravovacím návykom musia byť okrem bodu 7 splnené
podmienky :

a) účasť na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole,
b) odobratie stravy.
9. Čiastočnú úhradu nákladov (stravníka s dotáciou) na nákup potravín za dieťa uhrádza zákonný zástupca
nasledovne:

a) na september až december - v septembri príslušného roka,
b) na január až jún – v januári príslušného roka
a to bezhotovostne alebo poštovou poukážkou na účet školskej jedálne.
10. Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy uhradí náklady na nákup potravín v plnej výške, ak
neodhlási stravu najneskôr do 8.00 h dňa neprítomnosti dieťaťa v materskej škole, a to bez ohľadu
na to, či stravu odoberie alebo neodoberie.
11. Čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca, najneskôr do 25. dňa
predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, v ktorom sa stravovanie poskytuje.
12. Rozdiel medzi dotáciou na podporu dieťaťa k stravovacím návykom a nákladom na nákup potravín bude
účelovo použitý na nákup potravín pre stravníkov zariadení školského stravovania.
13. Ak dieťa posledného ročníka materskej školy, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára –

špecialistu, zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie a neodobralo stravu z dôvodu, že
zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa podľa osobitného právneho predpisu vyplatí zriaďovateľ zákonnému zástupcovi
dieťaťa prostredníctvom školského zariadenia a to za dni kedy sa dieťa zúčastnilo výchovnovzdelávacej činnosti.
14. Zriaďovateľ výdajnej školskej jedálne v súlade s ustanovením § 141 ods. 8 školského zákona
môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa tohto VZN, 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 zákona č. 599/2003 Z. z.).To neplatí, ak ide o deti, na
ktoré sa poskytuje dotácia podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
15. Žiadosť o zníženie alebo odpustenie príspevku spolu s dokladom predkladá zákonný zástupca
zriaďovateľovi prostredníctvom riaditeľky školy.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Záverečné ustanovenia
2§

52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 416/2020 Z. z. (s účinnosťou od 01.01.2022 – odkaz na ustanovenie §
33 ods. 1 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení v znení zákona č. 416/2020 Z. z.)
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1. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Trenčianskych Stankovciach, uznesením
č.42/2021 dňa 16.8.2021
2. Účinnosťou tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2019 o určení výšky
mesačného príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských
zariadeniach zo dňa 14.08.2019.
3. VZN č.1/2021 bolo vyvesené dňa 16.08.2021 na úradnej tabuli obce a nadobúda účinnosť
31.08.2021.
V Trenčianskych Stankovciach dňa 16.08.2021

JUDr. Martin Markech
Starosta obce

Návrh VZN vyvesený : 30.07.2021
Schválené: 16.08.2021
VZN vyvesené : 16.08.2021
Platnosť : 31.08.2021

Príloha č. l
Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
6

Materská škola
ako súčasť základnej školy
September - jún
Júl, August

Výška mesačného poplatku v €/dieťa
17 ,00
30 ,00

Príloha č. 2
Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí
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Školský klub detí

Výška mesačného poplatku v €/dieťa

Školský klub detí ako súčasť základnej školy

10,00

Školský klub detí ako súčasť základnej školy
- Pobyt maximálne do 13,30 hod.

5,00

Príloha č. 3
Ukazovateľ

Celková
Náklady na nákup
Spolu Príspevok Dotácia Čiastočná
potravín na jedno jedlo úhrada
náklady na režijné
na
úhrada
1. finančné pásmo

8

na nákup náklady podporu nákladov
potravín
dieťaťa na nákup
k stravo potravín
Desiata Obed Olovrant
vacím
návyko
m
Materská škola
denná - dieťa
materskej školy
Základná škola
- stravník - žiak
prvého stupňa
základnej školy
Základná škola
- stravník – žiak
druhého stupňa
základnej školy
Materská škola
denná – s dotáciou
na podporu
dieťaťa
k stravovacím
návykom
Základná škola
- stravník - žiak
prvého stupňa
základnej školy –
s dotáciou na
podporu dieťaťa
k stravovacím
návykom
Základná škola
- stravník – žiak
druhého stupňa
základnej školy–
s dotáciou na
podporu dieťaťa
k stravovacím
návykom
Iná fyzická osoba

nákladov
na nákup
potravín
a režijné
náklady

0,34

0,80

0,23

1,37

-

-

1,37

-

1,08

-

1,08

-

-

1,08

-

1,16

-

1,16

-

-

1,16

0,34

0,80

0,23

1,37

-

1,30

0,07

-

-

1,08

-

1,08

-

1,30

-

-

-

1,16

-

1,16

-

1,30

-

-

-

1,26

-

1,26

1,51

-

-

2,77

-

-

Pozn.: sumy sú uvedené v eu

Príloha č. 4
Výška jednorazového príspevku žiaka základnej školy na stravovanie
9

Príspevok
Jednorazový príspevok na stravovanie

Výška príspevku v €/žiak
20,00

10

11

12

13

