
Obec   Ľubá

943 53  Ľ ubá  79

                                                               

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubá

č. ....../2023

o určení finančného príspevku v materskej škole v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce Ľubá a finančného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov na stravovanie v školskej jedálni pri materskej škole

Návrh VZN: -  vyvesený na úradnej tabuli obce pred schválením dňa:11.01.2023 
- Zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa: 11.01.2023
- zverejnený na web stránke obce dňa: 11.01.2023

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do:  21.01.2023

Doručené pripomienky (počet):

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 

VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce: 

VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa:

VZN schválené obecným zastupiteľstvom dňa: 
Uznesením číslo ..../2023 bod .... písm. .....)

VZN nadobúda účinnosť dňom: 1.3.2023



N Á V R H    V Z N 

Obecné zastupiteľstvo obce Ľubá v súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.  
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28 ods. 5, § 140 
ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   v y d á v a  

Všeobecne záväzné nariadenie  č. ......../2023

o určení finančného príspevku v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ľubá 
a finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v školskej jedálni pri 

materskej škole

§ 1
Úvodné ustanovenia

Obec  Ľubá  týmto  všeobecne  záväzným  nariadením  stanovuje  výšku  príspevku  za  pobyt 
dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a výšku príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov na stravovanie v školskej jedálni ako súčasti materskej školy a podmienky 
úhrady týchto príspevkov.

§ 2
Materská škola

(1) Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt 
dieťaťa v materskej  škole je určený v sume 5,- eur jednotne pre všetky deti  navštevujúce 
materskú školu.

(2) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
a)  pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
b)  ak  zákonný zástupca  dieťaťa  predloží  riaditeľovi  materskej  školy  doklad  o tom,  že  je 
poberateľom pomoci v hmotnej núdzi, 
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
d)  ktoré  má  prerušenú  dochádzku  do  materskej  školy  na  viac  ako  tridsať  po  sebe 
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov. V tomto prípade 
sa vyžaduje  predloženie žiadosti zákonného zástupcu o odpustenie príspevku s potvrdením 
od detského lekára dieťaťa, resp. písomným odôvodnením neúčasti dieťaťa v materskej škole. 
e) v čase školských prázdnin a  počas prerušenia prevádzky materskej školy zapríčineného 
zriaďovateľom  alebo  inými  závažnými  dôvodmi;  v  týchto  prípadoch  uhrádza  zákonný 
zástupca pomernú časť určeného príspevku.

(3)  Mesačný príspevok sa uhrádza vopred na základe oznámenia riaditeľky materskej školy 
do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci v hotovosti do poklade Obecného úradu v Ľubej.



§ 3
Školská jedáleň ako súčasť materskej školy

(1) Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov 
na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s tretím finančným pásmom 
určeným Ministerstvom školstva,  vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej  len 
„Ministerstvo školstva“).

(2) Príspevok na nákup potravín  na prípravu desiaty, obeda a olovrantu pre dieťa v materskej 
škole na jeden deň je 2,10 eura podľa tretieho finančného pásma na nákup potravín určeného 
Ministerstvom školstva. 

(3)  Príspevok  na  nákup  potravín  pre  zamestnancov  a iným  fyzickým  osobám,   ktorí  sa 
stravujú v školskej  jedálni  pri  materskej  škole na jeden obed je  2,20 eura  podľa  tretieho 
finančného pásma určeného Ministerstvom školstva.

(4) Príspevok na režijné náklady na jeden obed pre zamestnancov a iným fyzickým osobám, 
ktorí sa stravujú v školskej jedálni je v sume 0,30 eura.

(5)  Poskytovanie  dotácie  na  podporu  výchovy  k  stravovacím  návykom  dieťaťa  na 
zabezpečenie stravy v materskej škole upravuje osobitný zákon*, podľa ktorého na dotáciu 
má nárok: 
a) každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a v materskej škole je najmenej 50 % detí z 
domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
b) dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v 
hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
c) 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. Táto skutočnosť sa preukazuje čestným vyhlásením.
Zoznam detí,  ktoré majú nárok na dotáciu oznamuje príslušný úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny pravidelne mesačne. 

 (6) Zákonnému zástupcovi dieťaťa  sa zníži príspevok na stravovanie za dieťa, ktoré spĺňa 
podmienky nároku na dotáciu podľa ods. 5 o  1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa 
zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole.

(7)  Nárok  na  dotáciu  majú  deti  uvedené  v ods.  5  len  vtedy,  ak  sa  dieťa  zúčastnilo 
vzdelávacieho procesu a súčasne odobralo obed a iné jedlo.  

(8)  Neúčasť  dieťaťa  na  vzdelávacom  procese  je  možné  nahlásiť  telefonicky  (Mgr.  Rita 
Baricsová,  0367586216)  alebo  osobne  do   8:00  hod.  aktuálneho  dňa.   V prípade,  ak  si 
zákonný zástupca nesplní povinnosť včas ohlásiť neúčasť dieťaťa v materskej škole, zaplatí 
plnú  výšku stravnej  jednotky  za  každý  neodhlásený  deň.  V tom prípade  si   stravu  môže 
prevziať do 14:00 hod v školskej jedálni  a následne odniesť domov.

(9)  Príspevok  na  stravovanie  sa  uhrádza   mesačne  vopred  do  15.  dňa  príslušného 
kalendárneho  mesiaca  v hotovosti  do  pokladne  Obecného  úradu  v Ľubej  na  základe 
oznámenia výšky príspevku na stravovanie.



§ 4
Kontrolná činnosť

(1) Kontrolu nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva:
a) starostka obce
b) hlavná kontrolórka

§5
Zrušovacie a záverečné ustanovenia

(1) Zrušuje  sa  Všeobecne  záväzné  nariadenie  č.  5/2012  o zásadách  určovania  a vyberania 
príspevku  za  pobyt  dieťaťa  v materskej  škole  a o výške  príspevku  na  čiastočnú  úhradu 
nákladov v školskej jedálni obce Ľubá. 
(2) Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  Ľubá  bolo  schválené  uznesením  Obecného 
zastupiteľstva v Ľubej č. ......................... zo dňa .....................

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. marca 2023

Anetta Kovácsová, v.r.
starostka obce Ľubá

*Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR 
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