
Obec Malá Lehota na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov a podľa ustanovenia zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa 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 vydáva pre obec Malá Lehota toto všeobecne 

záväzné nariadenie ( ďalej len VZN alebo nariadenie ). 

 

 

Dodatok č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2015 

 

-  o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej 

škole 

-  o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v 

materskej škole, 

-  o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského 

klubu detí, 

-  o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 

vo výdajnej školskej jedálni. 

 

Dodatkom č. 2 sa mení:  

Čl. 4 

Poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 

1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej 

škole. Obec Malá Lehota v súlade s ustanovením § 28, ods. 5 školského zákona určuje výšku 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v sume 

6,00€ . Táto suma v súlade s § 28, ods. 4 školského zákona neprevyšuje 7,5 % sumy životného 

minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa ustanovenia § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z .z. 

o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 

 

 

Čl. 5 

Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Školského klubu detí pri 

základnej škole 



1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 

školského klubu detí. 

Obec Malá Lehota v súlade s ustanovením § 114, ods. 6 školského zákona určuje výšku 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Školského klubu 

detí pri základnej škole zriadeného obcou Malá Lehota takto: 

- sumu 6,00€ za každé dieťa navštevujúce školský klub detí 

Táto suma v súlade s § 114, ods. 3 školského zákona neprevyšuje 7,5 % sumy životného minima 

pre jedno nezaopatrené dieťa podľa ustanovenia § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. 

o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a Opatrenia MPSVaR o úprave súm životného minima na dané obdobie. Tento príspevok sa 

uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu 

mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. 

2. Rozhodnutie o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených 

s činnosťou školského klubu detí. Rozhodnutie o výške mesačného príspevku, na čiastočnú 

úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa riaditeľ 

ZŠ s MŠ, v súlade s ustanovením § 5, ods.3 písm. j) 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. 

Čl. 6 

 

1. Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a podmienky tejto úhrady Obec 

Malá Lehota v súlade s ustanovením § 140, ods. 9 školského zákona určuje výšku na nákup 

potravín v prvom finančnom pásme na jedno jedlo podľa vekových kategórií a príspevkov 

zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka a výšku režijných nákladov v Školskej jedálni pri ZŠ s MŠ 

Malá Lehota, ktorej je zriaďovateľom nasledovne: 

a.) pre dieťa materskej školy 1,37 €/ 1 deň, ktorého zástupca nie 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 v znení neskorších predpisov). 

b.) pre žiaka ZŠ vo veku od 6 – 11 rokov (I. stupeň) 1,08 €, ktorého zástupca nie 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 v znení neskorších 

predpisov). 

c.) pre žiaka ZŠ vo veku od 11 – 15 rokov (II. stupeň) 1,16 €, ktorého zástupca nie 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 v znení 

neskorších predpisov). 



d.) obed sa neplatí za dieťa v MŠ a žiaka ZŠ I. a II. stupňa, ktorého 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. o pomoci v hmotnej núdzi 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 

e.) školská jedáleň poskytuje stravovanie zamestnancom škôl a školských zariadení ako aj iným 

fyzickým osobám. Zamestnanci škôl hradia náklady na nákup potravín na obed vo výške 1,26€ 

a režijné náklady vo výške 1,74€ a školských zariadení (vrátane ich dôchodcov) (spolu 3,00€), 

občania obce prihlásení k trvalému pobytu v obci a ostatné fyzické osoby (cudzí stravníci) 

hradia náklady na nákup potravín na obed vo výške 1,26 € a režijné náklady vo výške 1,74€ 

(spolu 3,00 €). 

2. Zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na úhradu režijných 

nákladov, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej 

núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi okrem detí a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia 

podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych 

vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 

3. Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa materskej školy na čiastočnú úhradu nákladov vo 

výdajnej školskej jedálni sa zníži o výšku poskytnutej dotácie na podporu výchovy k 

stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 375/2018 Z. z. v platnom znení, ktoré je vo veku 

od 2 –5 rokov a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej 

príjem je najviac vo výške životného minima za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo 

výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu. 

4. Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa materskej školy na čiastočnú úhradu nákladov vo 

výdajnej školskej jedálni sa zníži o výšku poskytnutej dotácie na podporu výchovy k 

stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 375/2018 Z. z. v platnom znení, ktoré navštevuje 

posledný ročník materskej školy za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-

vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu. 

5. Príspevok zákonného zástupcu žiaka základnej školy na čiastočnú úhradu nákladov vo 

výdajnej školskej jedálni sa zníži o výšku poskytnutej dotácie na podporu výchovy k 

stravovacím návykom žiaka podľa zákona č. 375/2018 Z. z. v platnom znení , ktorý sa zúčastnil 

vyučovania v základnej škole a odobral stravu. 

6. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný uhradiť rozdiel medzi poskytnutou 

dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 375/2018 Z. z. 

v platnom znení a výškou nákladov na nákup potravín a režijných nákladov. 

7. V prípade, že zákonný zástupca neodhlásil zo stravy dieťa alebo žiaka, na ktorých sa vzťahujú 

ustanovenia zákona č. 375/2018 Z. z. v platnom znení, v termíne stanovenom vnútorným 

prevádzkovým poriadkom školy, je povinný uhradiť plnú výšku príspevku na úhradu nákladov 

na nákup potravín a príspevku na režijné náklady a dotácia sa na neho nevzťahuje. 

8. Ak dieťa materskej školy alebo žiak základnej školy, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho 

lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie a neodoberie stravu z dôvodu, že 



zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa podľa zákona č. 375/2018 Z. z. v platnom znení, vyplatí zriaďovateľ 

prostredníctvom školy zákonnému zástupcovi dieťaťa alebo žiaka. Termín, spôsob platby a 

ďalšie podmienky určí riaditeľ školy vo vnútornom prevádzkovom poriadku školy, ktorý 

zverejní na webovom sídle školy a verejne prístupnom mieste v rámci budovy školy. 

9. Príspevok na úhradu nákladov na nákup potravín a príspevok na režijné náklady sa uhrádza 

vopred. Termín, spôsob platby a ďalšie podmienky určí riaditeľ školy vo vnútornom 

prevádzkovom poriadku, ktorý zverejní na webovom sídle školy a verejne prístupnom mieste 

v rámci budovy školy. 

 

Čl. 7 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia vyvesený 25.11.2020 do 11.12.2020     

2. Pripomienky vyhodnotené 11.12.2020 

3. Všeobecne záväzné nariadenie schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 

...................  dňa ..................                                                                                                                               

4. Všeobecne záväzné nariadenie vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli od 25.11.2020 do 

11.12.2020.                                                                                                                                             

5. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2020 

 

Dušan Pacalaj 

starosta obce 

                                                                                                                              v. r. 

 

 

 

 

Príloha č. 1 k VZN č. 4/2020 dodatok č. 2 k VZN č. 4/2015 

Výška príspevku na stravovanie vo výdajnej školskej jedálni v Základnej škole s materskou 

školou Malá Lehota č. 455 



 Desiata 

v  €/ks 

Obed 

v €/ks 

Olovranty 

v €/ks 

SPOLU 

v  € 

Režijné 

náklady 

v € 

Dotácia na 

podporu 

výchovy 

k stravovacím 

návykom 

dieťaťa/žiaka 

Úhrada 

zákonného 

zástupcu 

v € 

Materská škola 

(stravníci od 2-5 

rokov) 

 

0,34€ 

 

0,80€ 

 

0,23€ 

 

1,37€ 

  

0,00€ 

 

1,37€ 

Materská škola 

(stravník 

predškolská 

dochádzka) 

 

0,34€ 

 

0,80€ 

 

0,23€ 

 

1,37€ 

 

0,17€ 

 

1,20€ 

 

1,37€ 

Základná škola 

(stravníci od 6 – 

11 rokov) 

 OBED     

  1,08€ 1,20€ 0,12€ 1,20€ 0 

Základná škola 

(stravníci od 11 – 

15 rokov) 

 OBED     

  1,16€ 1,20€ 0,04€ 1,20€ 0 

Ostatní stravníci  OBED SPOLU

v € 

   

Zamestnanci   

1,26€ 

 

3,00€ 

 

1,74€ 

  

Ostatní stravníci   

1,26€ 

 

3,00€ 

 

1,74€ 

  

 


