
Naša značka: 12549/MSUST/SOCSK/2986/2022 

 

 

V š e o b e c n e  z á v ä z n é  n a r i a d e n i e   

 

č. 1/ 2022 

o určení výšky mesačných príspevkov  zákonných zástupcov detí a žiakov na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území   

mesta Stará Turá. 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Stará Turá  podľa §  6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 28 ods.5, 

§ 114 ods. 6, § 140 ods. 10 a § 141 ods. 6  zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 24 

v spojení s § 6 ods. 12 písm. c) bod 3.,písm. e) a písm. h) 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 sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení  
 

 

 

Časť 1 

Určenie výšky mesačných príspevkov  zákonných zástupcov detí a žiakov  na čiastočnú 

úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

§ 1  

Všeobecné ustanovenia   

(1) Mesto  Stará Turá (ďalej len „mesto“) ako zriaďovateľ určuje podľa osobitného predpisu o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve1 všeobecne záväzným nariadením (ďalej len 

„nariadenie“) výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výšku príspevku 

zákonného zástupcu žiaka a dospelej osoby na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom 

v základnej umeleckej škole, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosť školského klubu detí a centra voľného času a výšku príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov na stravovanie   v školskej jedálni. 

 

 

§ 2 

Materská škola 

 

(1)  Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole uhrádza zákonný zástupca  na  čiastočnú 

úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa sumou 20,00 € /mesiac.  

 

                                                 

1) § 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 



(2) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole sa uhrádza v termíne do desiateho dňa 

v kalendárnom mesiaci. Príspevok   za pobyt dieťaťa v materskej škole v mesiacoch júl a august 

(letná prevádzka) sa uhrádza jednou platbou naraz do 20. júna.  Príspevok možno uhradiť v tom 

istom termíne  jednou platbou aj  za viac mesiacov naraz. 

 

(3) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole sa neuhrádza v prípadoch uvedených  v osobitnom  

predpise  o výchove a vzdelávaní .2 

 

(4)  Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole  podľa odseku 1 tohto ustanovenia môže riaditeľ 

znížiť alebo odpustiť na základe písomnej požiadavky  zákonného zástupcu podľa osobitného   

predpisu  o výchove a vzdelávaní  3  v týchto prípadoch: 

a) ak dieťa nenavštevuje školu  celý príslušný kalendárny mesiac,  

b) ak ide o dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia a z rodín, ktoré sa ocitli v nepriaznivej 

sociálnej situácii alebo náhlej núdzi na základe individuálneho posúdenia odbornými 

zamestnancami oddelenia školstva a sociálnych vecí mestského úradu mesta.   

 

 (5) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré nedochádzalo do 

materskej školy v čase školských prázdnin alebo sa  uhrádza pomerná časť príspevku. Pri 

stanovení pomernej  časti príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole v čase dochádzky dieťaťa  

počas  prázdnin sa vychádza z predpokladaného obdobia prevádzkovania materskej školy. 

Zákonný zástupca záväzne prihlási počet týždňov, v ktorých bude dieťa  v prevádzkovanom 

období  dochádzať do materskej školy, na základe čoho sa stanoví konkrétna výška pomernej 

časti príspevku. Pri stanovení  výšky pomernej časti príspevku  sa vychádza z celých týždňov – 

bez ohľadu na to, že dieťa dochádzalo do materskej školy len určitú  časť týždňa. 

 

(6) Príspevok sa neuhrádza za dieťa/žiaka, ktoré nedochádzalo do školy a školského zariadenia v 

čase, keď bola prerušená prevádzka školy a školského zariadenia zapríčinená obcou/mestom 

alebo inými závažnými prevádzkovými dôvodmi viac ako 10 pracovných dní. O neuhrádzaní 

príspevku podľa tohto odseku rozhodne zriaďovateľ bez žiadosti zákonného zástupcu/ plnoletého 

žiaka. 

 

  

§ 3  

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom  

                                            v  základnej umeleckej škole  

(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole  (ďalej len 

„príspevok  podľa odseku 1 tohto ustanovenia“) prispieva   

a) zákonný zástupca žiaka, študent  do 25 rokov veku a dospelý mesačne sumou podľa druhu 

štúdia:  

1. prípravné štúdium skupinové          6,00 € 

2. základné štúdium individuálne        8,00 €  

3. prípravné štúdium individuálne       8,00 €     

4. základné štúdium skupinové          6,00  € 

5.  štúdium pre dospelých individuálne (zárobkovo činné osoby)          30 €                                               

6. štúdium pre dospelých skupinové (zárobkovo činné osoby)               25 € 

                                                 

2) § 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.   o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov 

3) §28 ods.7 zákona č. 245/2008 Z. z. 



7. individuálne štúdium pre dospelých (študenti, dôchodcovia)              20 €   

8. skupinové  štúdium pre dospelých (študenti, dôchodcovia)       18 €    

 

b) zákonný zástupca žiaka navštevujúceho viac ako jedno individuálne a viac ako jedno 

skupinové štúdium uhrádza  mesačne za:  

      1. individuálne štúdium mesačne sumu vo výške  30 € na žiaka,     

      2. skupinové štúdium  mesačne sumu vo výške  20 €  na žiaka,  

     

c) zákonný zástupca žiaka navštevujúceho okrem  základnej umeleckej školy  Stará Turá aj 

základnú umeleckú školu  v inom meste, ktorej odovzdal čestné vyhlásenie do zberu údajov 

na účely rozdeľovania výnosu dane z príjmov obciam, mesačne sumou vo výške  20 € pre 

jedno nezaopatrené dieťa 

(2) Mesačný príspevok  podľa odseku 1 tohto ustanovenia sa uhrádza  do 15. dňa  príslušného 

kalendárneho mesiaca alebo  súhrnne  podľa rozhodnutia riaditeľa základnej umeleckej školy  

a) za prvý školský polrok do  konca júna ( do 30.6.),  

b) za  druhý školský polrok  do konca januára (do  31.1.),  

ktoré predchádzajú príslušnému školskému polroku.  

 

(3)  Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole 

podľa odseku 1 tohto ustanovenia môže riaditeľ znížiť alebo odpustiť na základe písomnej 

žiadosti žiaka alebo zákonného zástupcu neplnoletého žiaka podľa osobitného predpisu o 

výchove a vzdelávaní 4  v týchto prípadoch: 

a)  ak žiak nenavštevuje školu  celý príslušný kalendárny mesiac 

b) ak ide o žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia a z rodín, ktoré sa ocitli v nepriaznivej 

sociálnej situácii alebo náhlej núdzi na základe individuálneho posúdenia odbornými 

zamestnancami oddelenia školstva a sociálnych vecí 

c) ak v dôsledku dlhodobej neprítomnosti  pedagóga , vyučujúceho v  študijnom odbore (tanečný, 

hudobný, výtvarný, literárno- dramatický) dôjde k jeho  dlhodobému  zastupovaniu  

zamestnancom, ktorý nespĺňa kvalifikačné predpoklady pre   daný študijný odbor  

 

(4)Príspevok  podľa odseku 1 tohto ustanovenia sa neuhrádza, v prípade uvedenom  v osobitnom  

predpise  o výchove a vzdelávaní 5 . 

 

(5) Príspevok  podľa odseku 1 tohto ustanovenia sa neuhrádza v čase letných školských prázdnin 

(júl- august ).  

 

(6)Príspevok sa neuhrádza za dieťa/žiaka, ktoré nedochádzalo do školy a školského zariadenia v 

čase, keď bola prerušená prevádzka školy a školského zariadenia zapríčinená obcou/mestom 

alebo inými závažnými prevádzkovými dôvodmi viac ako 10 pracovných dní. O neuhrádzaní 

príspevku podľa tohto odseku rozhodne zriaďovateľ bez žiadosti zákonného zástupcu/ plnoletého 

žiaka 

 

 

 

 

 

                                                 

4) §49 ods.6  zákona č. 245/2008 Z. z.. 

5)    §49 ods.5 zákona  č. 245/2008 Z. z. 



§ 4 

Školský klub detí 

 

(1) Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou 

školského klubu detí v základnej škole (ďalej len „príspevok  podľa odseku 1 tohto ustanovenia“) 

uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške na jedného žiaka sumou  9,00 €/mesiac. 

 

(2) Príspevok  podľa odseku 1 tohto ustanovenia sa uhrádza v termíne do 15. dňa príslušného 

kalendárneho mesiaca. Príspevok možno uhradiť v tom istom termíne aj naraz za dlhšie obdobie, 

spravidla za jeden školský polrok.   

 

(3) Príspevok podľa odseku 1 tohto ustanovenia môže riaditeľ znížiť alebo odpustiť na základe 

písomnej žiadosti zákonného zástupcu podľa  osobitného predpisu o výchove a vzdelávaní podľa 

osobitného predpisu o výchove a vzdelávaní6    v týchto prípadoch: 

a) ak žiak nenavštevuje školský klub  celý príslušný kalendárny mesiac 

b) na základe individuálneho posúdenia odbornými zamestnancami oddelenia školstva 

a sociálnych vecí  mestského úradu mesta -  ak ide o žiaka zo sociálne znevýhodneného 

prostredia a z rodín, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii alebo náhlej núdzi , 

 

(4)Príspevok  podľa odseku 1 tohto ustanovenia sa neuhrádza, v prípade uvedenom  v osobitnom  

predpise  o výchove a vzdelávaní 7   

 

(5)Počas letných prázdnin sa príspevok  podľa odseku 1 tohto ustanovenia neuhrádza (júl-august). 

  

(3) Príspevok sa neuhrádza za dieťa/žiaka, ktoré nedochádzalo do školy a školského zariadenia v 

čase, keď bola prerušená prevádzka školy a školského zariadenia zapríčinená obcou/mestom 

alebo inými závažnými prevádzkovými dôvodmi viac ako 10 pracovných dní. O neuhrádzaní 

príspevku podľa tohto odseku rozhodne zriaďovateľ bez žiadosti zákonného zástupcu/ 

plnoletého žiaka 

                                                                          §5 

Centrum voľného času  

(1) Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou  

centra voľného  času (ďalej len „príspevok  podľa odseku 1 tohto ustanovenia“) uhrádza zákonný 

zástupca žiaka:  

 a) vo výške 1,50 €/mesiac - člen záujmového krúžku, ktorý je žiakom základnej školy alebo 

študentom strednej školy a súčasne odovzdá do Centra voľného času vzdelávací poukaz; 

výška príspevku je rovnaká na všetky záujmové krúžky, ktoré člen navštevuje 

b) vo výške 3,00 €/mesiac - člen záujmového krúžku do 25 rokov, ktorý je žiakom základnej 

školy, študentom strednej alebo vysokej školy; výška príspevku sa týka len jedného 

záujmového krúžku, ak má dieťa záujem navštevovať ďalšie záujmové krúžky, za druhý 

a každý ďalší uhrádza príspevok 5,00 €/mesiac,  

c) vo výške 5,00 €/mesiac – dospelý člen záujmového krúžku, ktorý nie je žiakom ani 

študentom strednej alebo vysokej školy, pričom platí podmienka, že dospelý záujemca sa 

môže stať členom iba jedného krúžku. V prípade, že bude mať záujem navštevovať súčasne 

                                                 

6)  §114  ods.7 zákona č. 245/2008 Z. z. 
 7)   §114 ods.4 zákona č. 245/2008 Z. z. 



aj iné druhy pravidelnej záujmovej činnosti, bude si tieto návštevy uhrádzať jednorazovo v 

súlade  s písmenom f) tohto ustanovenia, 

d) vo výške 15,00 €/rok – člen Babyclubu (členom sa rozumie rodič + dieťa/deti), 

e) oslobodené od poplatkov sú pravidelné činnosti a nízkoprahové kluby pre deti a mládež so 

zdravotným znevýhodnením a členovia Detského parlamentu Mesta Stará Turá.  

f) vo výške 2,00 € za každú návštevu pravidelnej záujmovej činnosti – dieťa alebo dospelý 

návštevník, ktorý nie je členom záujmového krúžku,  

g)mesačné poplatky v záujmových krúžkoch budú zvýšené o sumu pokrývajúcu   preukázateľné 

náklady spojené s činnosťou krúžku,  napr. Plavecký krúžok: + vstupy na plaváreň podľa 

počtu dní, v ktorých krúžok prebieha, Kreatív, Talentníček: + materiál podľa plánu výchovno-

vzdelávacej činnosti.  

 

(2) Mesačný príspevok  podľa odseku 1 tohto ustanovenia sa uhrádza  do 15. dňa  príslušného 

kalendárneho mesiaca alebo  súhrnne  podľa rozhodnutia riaditeľa   centra voľného času raz  

v mesiaci  september za  obdobie    mesiacov  september – december a raz v mesiaci január za 

obdobie    mesiacov január – jún kalendárneho roka. Žiaci, ktorí sú prijatí v priebehu školského 

roka alebo na kratšie obdobie, uhrádzajú príspevok mesačne. 

 

(3) Príspevok podľa odseku 1 tohto ustanovenia môže riaditeľ znížiť alebo odpustiť na základe 

písomnej žiadosti zákonného zástupcu podľa osobitného predpisu o výchove a vzdelávaní8 

v týchto prípadoch: 

     a)  ak dieťa nenavštevuje školské zariadenie  celý príslušný kalendárny mesiac,  

b) na základe individuálneho posúdenia odbornými zamestnancami oddelenia školstva 

a sociálnych vecí  mestského úradu mesta -  ak ide o dieťa zo sociálne znevýhodneného 

prostredia a z rodín, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii alebo náhlej núdzi  

         

(4) Príspevok  podľa odseku 1 tohto ustanovenia sa neuhrádza v čase letných školských prázdnin 

(júl- august ).  

 

(5) Príspevok  podľa odseku 1 tohto ustanovenia sa neuhrádza v prípade uvedenom  v osobitnom  

predpise  o výchove a vzdelávaní9. 

 

 

(6) Príspevok sa neuhrádza za dieťa/žiaka, ktoré nedochádzalo do školy a školského zariadenia v 

čase, keď bola prerušená prevádzka školy a školského zariadenia zapríčinená obcou/mestom 

alebo inými závažnými prevádzkovými dôvodmi viac ako 10 pracovných dní. O neuhrádzaní 

príspevku podľa tohto odseku rozhodne zriaďovateľ bez žiadosti zákonného zástupcu/ 

plnoletého žiaka 

 

(7) Mesačný príspevok na žiaka centra voľného času s trvalým bydliskom v inej obci/meste 

poskytuje príslušná obec/mesto na základe žiadosti zriaďovateľa alebo zmluvy o poskytnutí 

dotácie vo výške dotácie na žiaka Centra voľného času v danom kalendárnom roku ktorá je 

stanovená v osobitnom predpise10. Tento príspevok sa poskytuje vždy v kalendárnom roku  na 

obdobie 01-06 a na obdobie 09-12.  

                                                 

8) §116  ods.. 8 zákona č. 245/2008 Z. z.. 

 9)  §116 ods.7zákona č. 245/2008 Z. z.  

10 )Príloha č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu   mesta Stará Turá č. 6/2021 -Nar.  o určení výšky dotácie na 

prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a  školských zariadení so sídlom na 

území mesta Stará Turá 



 

§ 6 

Školská jedáleň 

 

(1) Zariadenia školského stravovania (ďalej len školské jedálne) poskytujú svoje služby pre deti, 

žiakov a zamestnancov škôl a školských zariadení.  

(2) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré 

uhrádza ich zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekovej kategórie 

stravníkov a finančného pásma určujúceho rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo.    

(3) Školská jedáleň poskytuje stravovanie aj iným fyzickým osobám, ako sú uvedené v 

predchádzajúcom odseku so súhlasom príslušného regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva.   

(4) Cenu hlavného jedla  tvoria režijné náklady školskej jedálne na jedno hlavné jedlo a náklady 

na nákup potravín podľa  zvoleného finančného pásma č. 3 -  stanoveného  Ministerstvom 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) 

a zverejneného  na jeho internetovej stránke.11  v príslušnej  vekovej kategórii stravníkov podľa 

rozpisu v tabuľke. 

(5) Príspevok na režijné náklady vo výške 1,39€ na jedného stravníka / jeden deň je určený na 

bežné výdavky školskej jedálne.  

(6) Zamestnanci školy uhrádzajú časť ceny hlavného jedla  podľa osobitného predpisu.12). Iné 

fyzické osoby(cudzí stravníci) uhrádzajú celú cenu hlavného jedla v plnej sume. 

(7) Na úhradu časti režijných nákladov v školskej jedálni prispieva zákonný zástupca   žiaka 

základnej školy sumou 0,10 €/ 1 obed. V prípade poskytovania dotácie na stravu uhrádzajú 

zákonní zástupcovia režijné náklady  tak, ako je uvedené v §7 ods. 10 tohto nariadenia 

(8) V materskej škole prispievajú na režijné náklady iba zákonní zástupcovia predškolákov sumou 

0,10€/1obed. V prípade poskytovania dotácie na stravu uhrádzajú zákonní zástupcovia režijné 

náklady  tak, ako je uvedené v  §7 ods. 9 tohto nariadenia 

(9)  Príspevok za stravné  vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov 

a určeného finančného pásma č. 3  podľa odseku 4 tohto ustanovenia (podľa rozpisu v tabuľke) 

a príspevok na režijné náklady sa bude uhrádzať v termínoch podľa interných predpisov 

základnej školy a materskej školy.  

 

 Nákup potravín podľa vekových 

kategórií 

Režijné 

náklady 

Úhrada 

nákladov na 

stravné/ € 

 
Obed Desiata Olovrant  

MŠ 0,90 0,38 0,26  1,54 

MŠ predškoláci 0,90 0,38 0,26 0,10 1,64 

ZŠ I.st. 1,21   0,10 1,31 

ZŠ II.st. 1,30   0,10 1,40 

Dospelí 

stravníci 
1,41   1,39 2,80 

 

                                                 

11)§ 140 ods. 13 a § 141 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z.    

12) § 152 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. 



(10) Príspevok na stravné a režijné náklady podľa odsekov 7 až 9 tohto nariadenia môže znížiť alebo 

odpustiť riaditeľ školy alebo materskej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu 

podľa osobitného predpisu o výchove a vzdelávaní v týchto prípadoch13) : 

a) ak dieťa nenavštevuje školské zariadenie  celý príslušný kalendárny mesiac,  

   b) na základe individuálneho posúdenia odbornými zamestnancami oddelenia školstva 

a sociálnych vecí  mestského úradu mesta -  ak ide o dieťa zo sociálne znevýhodneného 

prostredia a z rodín, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii alebo náhlej núdzi  

 

(11) Príspevok podľa odsekov 7 až 9 tohto nariadenia sa neuhrádza v prípade uvedenom 

v osobitnom predpise o výchove a vzdelávaní14 . 

 

 

Časť 2 

Dotácia na stravu 

 

§7 

Všeobecné podmienky 

 

(1) Žiadateľom o dotáciu je zriaďovateľ, ktorý je povinný na príslušný úrad práce predložiť 

zoznamy detí a žiakov, na ktoré je možno poskytnúť dotáciu na stravu, s uvedením ich mena, 

priezviska, rodného čísla a adresy pobytu15  

(2)  Štátom sa poskytuje dotácia na stravné pre deti, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise16 

(3) Zákonní zástupcovia sú povinní predložiť doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa 

osobitného predpisu17  riaditeľovi školy alebo zriaďovateľovi -  čestné  vyhlásenie o neuplatnení 

nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a 

nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti (v prílohe č. 5) alebo potvrdenie, 

že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo čestné vyhlásenie potvrdenie, že príjem rodiny 

v ktorej dieťa žije je najviac vo výške životného minima, 

(4) Zákonný zástupca žiaka základnej školy (ďalej len „žiak“) je povinný  predložiť riaditeľovi školy 

„Záväznú prihlášku žiaka na stravovanie v školskej jedálni“ ( v prílohe č.1), Riaditeľ školy 

rozhodne o prijatí  žiaka   na stravovanie. 

(5)  Deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy ( ďalej len „predškoláci“), prijaté na 

základe rozhodnutia riaditeľa školy automaticky odoberajú stravu. 

doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa osobitného predpisu, 

(6) Vedúca  školskej jedálne je povinná viesť evidenciu stravníkov . 

(7) Vedúca školskej jedálne materskej školy a základnej školy bude mesačne na tlačive „Žiadosť 

o vyplatenie dotácie  na stravu podľa počtu odobratých jedál“ ( v prílohe č. 2 nariadenia) 

oznamovať zriaďovateľovi počet odobratých obedov  za žiakov a deti, ktoré majú nárok na 

poskytnutie dotácie na stravu 

                                                 

13) § 140 ods. 12 zákona č. 245/2008 Z. z.  

14) §140 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z. z.  

15) §10 ods. 4  zákona 544/2010 Z. z o dotáciách  v znení neskorších predpisov 

16)  §4 ods. 3  zákona  č. 544/2010 Z. z.  

17) § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/523/#_blank


(8) Zákonní zástupcovia sú povinní bezodkladne ohlásiť riaditeľovi školy alebo zriaďovateľovi 

každú zmenu do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala  a ktorá by ovplyvnila 

ukončenie alebo začiatok poskytovania dotácie pre jeho dieťa 18 

a) Ak si zákonný zástupca alebo niektorý člen, ktorý žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti 

uplatní nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť 

rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti 

b) Ak sa skončí poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi alebo príjem rodiny je vyšší ako výška 

životného minima v domácnosti, v ktorej dieťa žije 

(9) Na úhradu časti režijných nákladov v školskej jedálni prispieva zákonný zástupca dieťaťa, ktoré 

má rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, ktorému je poskytnutá dotácia podľa 

osobitného predpisu19sumou 0,10 €/ 1 obed.  

(10) Na úhradu časti režijných nákladov v školskej jedálni prispieva zákonný zástupca   žiaka 

základnej školy, ktorému je poskytnutá dotácia podľa osobitného predpisu 15 sumou 0,10 €/ 1 

obed. 

(11) Deti a žiaci, ktorým je poskytovaná dotácia podľa osobitného predpisu16   režijné náklady 

neuhrádzajú (deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo 

ich príjem je najviac vo výške životného minima. 

 

 

                                                          §8 

                                                         Diétne stravovanie 

 

(1) Dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné 

stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, 

zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do 

starostlivosti rozhodnutím súdu20   

(2)  Každý zákonný zástupca predškoláka alebo žiaka, ktorého zdravotný stav vyžaduje diétne 

stravovanie je povinný  predložiť riaditeľovi školy „Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu 

výchovy k stravovacím návykom dieťaťa/žiaka“ (príloha č.3 nariadenia). 

 

(3) Riaditeľ školy odovzdá žiadosť spolu s potvrdením od lekára zriaďovateľovi, ktorý bude dotáciu 

v zmysle zákona vyplácať priamo zákonnému zástupcovi. 

 

(4) Riaditeľ školy  je povinný  mesačne na tlačive „Dochádzka predškolákov/žiakov, ktorí majú 

osobitné stravovanie “(príloha č.4 nariadenia) oznamovať zriaďovateľovi počet dní, ktoré sa 

predškolák alebo žiak zúčastnil výchovno-vzdelávacieho procesu a vyučovacieho procesu 

 

§ 9 

Podmienky poskytovania dotácie na stravu 

 

(1) Dotáciu na stravu vo výške 1,30 € poskytuje zriaďovateľ  škole za každý deň, v ktorom sa dieťa 

zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej 

škole a odobralo stravu; za vyučovanie v základnej škole sa považuje aj individuálne 

vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole.. 

V prípade vyššieho schváleného finančného limitu  ako je výška dotácie na stravu, 

zákonný zástupca predškoláka  alebo žiaka uhrádza  zostávajúci rozdiel. 

 

                                                 

18) §4 ods.10 Zákona č. 544/2010 Z. z, 

19) §4  ods. 3 písm. b) zákona č.  544/2010 Z. z.  

20) §4 ods.6 zákona č. 544/2010 Z. z.  



(2) Predškolák, ktorý navštevuje materskú školu  len v dopoludňajších hodinách a je mu 

poskytovaná len desiata (bez odobratia obeda) nemá nárok na dotáciu na stravu. Finančnú 

hodnotu desiatej  uhrádza zákonný zástupca. 

 

(3) V prípade, že predškolák ráno nepríde do materskej školy, automaticky je zo stravy odhlásený. 

 

(4) Zákonný zástupca žiaka základnej školy  je povinný odhlásiť   žiaka zo stravy- dotácia na 

stravu sa poskytuje žiakovi, ktorý sa zúčastnil vyučovacieho procesu a súčasne odobral obed. 

V prípade, že  žiak   bol v ten deň v škole  a nebude odhlásený, obed sa pre neho navarí. Ak 

žiak ale  neodoberie obed, dotácia  na stravu mu poskytnutá nebude a zákonný zástupca je 

povinný uhradiť plnú sumu určenú na nákup potravín. 

 

 

§ 10 

Použitie príjmov z príspevkov 

 

Príjmy z príspevkov uhradených podľa nariadenia sa v plnej výške zahrňujú  

do rozpočtu príslušných materských škôl, základných škôl a školských zariadení. 

 

 

§ 11 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Nadobudnutím účinnosti nariadenia sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie  5/2021  o určení 

výšky príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach. 

 

 

§ 12 

Záverečné ustanovenia 

 

(1)  Nariadenie bolo schválené  č. 25- XXIII/2022. 

(2)  „Všeobecné záväzné nariadenie  bolo zverejnené dňa 03.05.2022 a nadobúda 

účinnosť  pätnástym dňom odo dňa jeho zverejnenia (§ 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÍLOHA č. 1 
Prihláška na stravovanie-zápisný lístok 

Záväzne prihlasujem svoje dieťa/žiaka na stravovanie v zariadení školského stravovania (ďalej len 

ŠJ) od :  2.9.2021 na obdobie školského roku 2021/2022   

Školská jedáleň pri ZŠ Hurbanova 128/25, Stará Turá 916 01 

Meno a priezvisko stravníka/žiaka:............................................................................................... 

Trieda:........................................................................................................................................... 

Bydlisko........................:............................................................................................................... 

Meno a priezvisko  (zákonného zástupcu):.................................................................................. 

Číslo telefónu:......................................e- mailová adresa: ......................................................... 

Spôsob úhrady príspevku na stravovanie: 

Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza najneskôr do 15 dňa v mesiaci, formou: 

* bezhotovostný vklad na účet SK 65 0200 0000 0016 2799 2554       * poštová poukážka  

(nevhodné preškrtnúť) 
Šek vystavený na začiatku mesiaca je za aktuálny mesiac. V prípade, že strava nebude uhradená v danom 

mesiaci, žiak nemá nárok na stravovanie v nasledujúcom období. 

 
Príspevky na stravovanie v ŠJ pri ZŠ: 
Stravník - žiak v ZŠ I. stupeň - obed: 1,21€   Stravník - žiak v ZŠ II. stupeň - obed: 1,30€ 
Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka stravujúceho sa v školskej jedálni uhrádza aj príspevok na režijné 

náklady mesačne vo výške 0,10€ za odobratý obed. 

Odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 8.00 hod.  
1. písomne do zošita v ŠJ  

2. mailom na adresu: jedalen@zsstaratura.sk 

3. SMS, alebo telefonicky  na číslo 0911 913 821 ŠJ Hurbanova , 0911 227 762 ŠJ Komenského 

Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej 

výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odoberať stravu do obedára. 
V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.30 - 12.00 hod. 

Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka zo 

stravovania včas odhlásiť. 
Preplatky stravného za predchádzajúce obdobie budú započítané do budúceho obdobia. 
Svojím podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky vyššie uvedené podmienky organizácie režimu 

a podmienky stravovania. 

 

V Starej Turej dňa .....................                      podpis  zákonného zástupcu dieťaťa 

Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa 
V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov svojím podpisom 

udeľujem súhlas ŠJ a prevádzkovateľovi informačného systému–ŠJ so spracovaním osobných údajov 

dieťaťa, ktorého som zákonným zástupcom, a to v informačnom systéme „SOFT-GL Košice“, pre účel 

poskytnutia stravovania v rozsahu: meno a priezvisko stravníka, adresa bydliska a meno, priezvisko, 

telefonický  a mailový kontakt a číslo účtu zákonného zástupcu  žiaka. Doba platnosti súhlasu: do ukončenia 

stravovania a počas 5 rokov archivácie. ŠJ nebude sprístupňovať údaje tretej osobe a zabezpečí likvidáciu.  
Som  si vedomý/á, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. 

 
Súhlasím-nesúhlasím                                podpis  zákonného zástupcu dieťaťa 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÍLOHA č. 2- Žiadosť o vyplatenie dotácie  na stravu  podľa počtu odobratých jedál. 

 

 

   Školská jedáleň pri MŠ 

 

Názov a sídlo školy: 

 

Mestský úrad – Školský úrad 

SNP 1/2 

916 01 Stará Turá 

 

Naša značka  Vybavuje Stará Turá, dňa 

   

 

Vec:   Žiadosť o vyplatenie dotácie podľa počtu odobratých jedál. 

 

V súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v  znení  neskorších predpisov žiadame 

o vyplatenie dotácie na stravu  za mesiac      vo výške        €, slovom                                Eur. 

 

Názov a sídlo poskytovateľa školského stravovania: ŠJ pri MŠ Hurbanova 153/62 

IČO: 

Číslo účtu:  

Obdobie od:  
Výška dotácie na stravu na dieťa na deň: 1,30€ 

Počet stravníkov:  

 

 ks  € (eur) 

Predpokladaný počet 

jedál za mesiac: 

  

Počet odobratých jedál:   

 

  

Rozdiel:    

 

 

 

                                                                                               Riaditeľ školy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRÍLOHA č. 3 

Žiadosť 

o vyplatenie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 

 

Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka: .....................................................................................(otec) 

Bydlisko.................................................................................................................................. 

Telefonický kontakt................................................................................................................ 

 

Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka: ....................................................................................(matka) 

Bydlisko.................................................................................................................................. 

Telefonický kontakt................................................................................................................ 

 

Meno a priezvisko dieťaťa/žiaka................................................................................................. 

Dátum narodenia:............................................ RČ:................................................................ 

Bydlisko.................................................................................................................................. 

 

ČÍSLO ÚČTU v tvare IBAN.................................................................................................... 

v súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v  znení  neskorších predpisov. 

 

žiadame Mesto Stará Turá ako zriaďovateľa 

a)  Materskej školy Stará Turá, Hurbanova 153/62 

b) Základnej školy Hurbanova 128/25, Stará Turá 

(hodiace sa zakrúžkujte) 

  

o vyplatenie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa z dôvodu, že naše dieťa 

si vyžaduje osobitné stravovanie. K žiadosti prikladáme potvrdenie od lekára o zdravotnom stave 

dieťaťa. 

 

 

 

 

 

V Starej Turej, dňa                                              ......................................................................... 

                                                                                       podpis zákonných zástupcov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRÍLOHA č. 4 - Dochádzka detí, ktoré majú osobitné stravovanie. 

 

 

Názov a sídlo školy: 

 

Mestský úrad – Školský úrad 

SNP 1/2 

916 01 Stará Turá 

 

Naša značka  Vybavuje Stará Turá, dňa 

   

 

  Vec:   Dochádzka detí, ktoré majú osobitné stravovanie. 

 

V súlade so zákonom  č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v  znení  neskorších predpisov žiadame 

o vyplatenie dotácie zákonným zástupcom detí za mesiac      v celkovej výške   €, slovom  Eur 

podľa rozpisu v tabuľke: 

 

 

MENO DIEŤAŤA Dotácia € Počet dní, 

kedy sa dieťa 

zúčastnilo 

VVČ 

SPOLU € ROZDIEL € 

1.     

2.     

3.     

SPOLU:     

 

 

 

 

 

                                                                                             

                                                                                           Štatutárny zástupca – riaditeľ školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRÍLOHA č. 5 

Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na 

vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce 

s daňovníkom  

v domácnosti 

 

 

Ja dolu podpísaný/á  ________________________________________ vyhlasujem, že v období, 

za ktoré bude na dieťa  ________________________________________ poskytovaná dotácia 

na podporu stravovacích návykov dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v znení 

neskorších predpisov, nebude na toto dieťa uplatnený nárok na sumu daňového zvýhodnenia na 

vyživované dieťa podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) / § 33 ods. 1 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. 

o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.  

Zároveň vyhlasujem, že beriem na vedomie, že v prípade preukázania nepravdivosti tohto 

vyhlásenia,  

- budem nútený vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na 

podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,  

- môžem byť vystavený trestnému stíhaniu za spáchanie trestného činu podvodu podľa  

§ 221 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.  

 

 
V ..................................... dňa.............................    

 

 

 

 

.......................................................................................... 

vlastnoručný podpis fyzickej osoby,  

v ktorej starostlivosti je dieťa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÍLOHA č. 6 
Žiadosť o zníženie alebo  odpustenie príspevku zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu 

nákladov škôl a školských zariadení 

v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

Žiadateľ: 

Meno a priezvisko ........................................................................dátum narodenia ........................ 

Trvalý  pobyt ................................................................................................................................ 

Číslo telefónu .................................................. 

Údaje o dieťati, žiakovi 

Meno a priezvisko ........................................................................dátum narodenia ........................ 

Trvalý  pobyt ................................................................................................................................... 

Škola, školské zariadenie  

Názov ............................................................................................................................................... 

Adresa .............................................................................................................................................. 

Odôvodnenie žiadosti 

........................................................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 Príloha 
1.) doklad o trvaní choroby dieťaťa 

2.) doklad o poberaní dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi 

 

Čestne prehlasujem, že všetky údaje v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý (á) právnych následkov    z uvedenia 

nepravdivých údajov. 

V zmysle zákona NR SR č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, týmto 

udeľujem súhlas  so spracovaním mojich osobných údajov uvedených v tejto žiadosti, ako aj ďalších osobných údajov 

nevyhnutných na účel odpustenia  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v zmysle VZN 

mesta Stará Turá o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení .  

Súhlas na spracovanie osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný rovnakým spôsobom akým bol udelený (§14). 

Údaje budú uchované v zmysle Registratúrneho poriadku škôl a školských zariadení. Zároveň beriem na vedomie, že 

práva dotknutej osoby sú upravené § 19 - § 25 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

V ............................. dňa  .............................. 

                                                                                                                                      

................................. 

                    podpis žiadateľa 

 


