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o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a   nákladov 

v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti    
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Účinnosť: 01.01.2023  
   

   

   

   

   

   



Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona 

SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 

§ 28 ods. 5, § 114 ods. 6  a § 140 ods. 10 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní  (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov                  

    
   

   

sa uznáša na   
   

   

V Š E O B E C N E   Z Á V Ä Z N O M   N A R I A D E N Í      

  

č. 2/2022  
   

   

o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a   

nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti    

Obce Nižný Klátov.   
   

   

   

   

  

  

ÚVODNÉ USTANOVENIA    

   

§ 1   

   

  

1. Obec Nižný Klátov týmto nariadením určuje výšku príspevkov na čiastočnú úhradu 

výdavkov v         školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom.   

2. Obec Nižný Klátov (ďalej len „obec“) je zriaďovateľom týchto škôl a školských zariadení:    

a) Materskej školy, Čaksová 167/1, Nižný Klátov,    

b) Školskej jedálne pri MŠ, Čaksová 167/1, Nižný Klátov,    

c) Základnej školy, Klátovská 159/56, Nižný Klátov    

d) Školský klub detí pri Základnej škole, Klátovská 159/56, Nižný Klátov   

   

3. Obec ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení podľa ods. 1 určuje:    

a) výšku mesačného príspevku zákonného  zástupcu  na čiastočnú úhradu výdavkov za                

pobyt dieťaťa v materskej škole,    

b) výšku  mesačného  príspevku  na  čiastočnú  úhradu nákladov na činnosti školského                      

klubu detí,    

c) výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady      

a  podmienky úhrady v školskej jedálni      



MESAČNÝ PRÍSPEVOK ZÁKONNÉHO  ZÁSTUPCU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU 

VÝDAVKOV ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE 

   

§ 2 

  

1. Vzdelávanie v materskej škole zriadenej obcou sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu.    

  

2. Obec Nižný Klátov určuje výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na        

čiastočnú      úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v Materskej škole, Čaksová 167/1, Nižný 

Klátov, zriadenej Obcou Nižný Klátov  v sume  15 € (slovom pätnásť eur).   

  

3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa (§ 28 ods. 6 a 7 školského zákona):   

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,    

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je  

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

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,   

d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,    

e) 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.   

   

4. Príspevok za pobyt dieťaťa v Materskej škole, Čaksová 167/1, Nižný Klátov, zriadenej obcou 

je zákonný zástupca povinný uhradiť pedagogickým zamestnancom materskej školy vopred a 

to do 10. dňa v kalendárnom mesiaci priamou platbou.   

    

MESAČNÝ PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV NA ČINNOSTI 

ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ 
 

§ 3   
   

1. Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej 

škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia 

zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov v čase 

mimo vyučovania.   
   

2. Obec Nižný Klátov určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú  úhradu nákladov na 

činnosti Školského klubu detí pri Základnej škole, Klátovská 159/56, Nižný Klátov, 

zriadeného Obcou Nižný Klátov  v sume 8 € (slovom osem eur).   
   

3. Príspevok v školskom klube sa neuhrádza za dieťa (§ 114 ods. 7 školského zákona) 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.    

   

4. Príspevok na činnosť Školského klubu detí pri Základnej škole, Klátovská 159/56, Nižný 

Klátov, zriadeného obcou je zákonný zástupca povinný uhradiť vychovávateľke vopred a to 

do 20-teho septembra (na činnosť klubu od septembra do decembra), do 20-teho januára (na 



činnosť klubu od januára do marca), do 20teho apríla (na činnosť klubu od apríla do júna) 

priamou platbou.   

  

   

 PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV, PRÍSPEVOK NA REŽIJNÉ  

NÁKLADY A PODMIENKY ÚHRADY V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI     

   

§ 4    

   

1. Na základe  rozhodnutia  Regionálneho úradu verejného zdravotníctva  môže školská jedáleň 

poskytovať stravu pre deti, žiakov a zamestnancov škôl a školských zariadení  ako  aj pre iné 

fyzické osoby.    

  

2. Veľkosť porcie jedla je daný vekovou kategóriou stravníka podľa zákonných výživových  

dávok.    

  

3. Veľkosť porcie dospelej osoby je zhodná s normou žiaka strednej školy.    

  

4. Finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup 

potravín  sú od 1.1.2023:   

   

  

  

Stravné  

Desiata  výška 
nákladov na  

nákup potravín na 

jedno vydané 

jedlo v €   

Obed    výška 
nákladov na  

nákup potravín na 

jedno vydané 

jedlo v €   

Olovrant   výška 
nákladov na  

nákup potravín na 

jedno vydané 

jedlo  v €  

Spolu  výška 

nákladov na 

nákup potravín   

na jedno vydané 

jedlo v €  

MŠ denné  

(stravníci od    

2 - 6 rokov)   

2. pásmo   

  

0,45  

  

1,10  

  

0,35  

  

1,90  

Základná škola  

(stravníci od    
6 -11 rokov)   

 2. pásmo  

 

 

 -  

 
  

1,50 
  

 

 

-  

  
  

1,50  

Základná škola  

(stravníci od    
11 -15 rokov)    

2. pásmo   

 

 -  

  

1,70  
 

-  

  

1,70  

Stravníci od    
15 -18/19 rokov, 

zamestnanci a iné 

fyzické osoby  

 2. pásmo   

  
  

-  

  
  

1,90  

  
  

-  

  
  

1,90  

   



5. Príspevok na režijné náklady na jedno jedlo je určený na základe metodiky výpočtu      

 režijných nákladov na jedno jedlo pre dospelých stravníkov v sume 2,70 € (slovom    dve eurá, 

sedemdesiat centov). Príspevok na režijné náklady pre zákonného zástupcu  dieťaťa a žiaka je 

stanovený na 3,00 € (tri eurá) na mesiac.    

   

6. Podmienkou pre poskytnutie dotácie na zabezpečenie obeda v súlade so zákonom č. 544/2010 

Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení neskorších predpisov je, že:        

a) dieťa sa musí zúčastniť vyučovacieho procesu,  

 b) strava musí byť odobratá  

 c) v prípade neodhlásenia dieťaťa z obedu, bude hodnota celého obeda hradená rodičom –                

 v tomto prípade nárok na dotáciu zaniká, avšak obed si môže stravník odobrať do obedára                 

 v určených hodinách (poznámka: iba 1. deň neprítomnosti).  

  

7. Vzhľadom k tomu, že školská jedáleň nezabezpečuje diétnu stravu, môže byť dotácia na  stravu 

žiakovi, ktorý je zo zdravotných dôvodov odkázaný na diétne stravovanie, vyplatená. Zákonný 

zástupca musí predložiť Obci Nižný Klátov žiadosť, ktorej prílohou je lekárske potvrdenie od 

špecialistu. Dotáciu na stravu na odobratý obed sa vyplatí zákonnému zástupcovi podľa 

dochádzky žiaka na účet zákonného zástupcu do ôsmeho dňa nasledujúceho mesiaca.    

  

8. Príspevok na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni sa neuhrádza za dieťa, žiaka:  

a) ktoré/ý má prerušenú dochádzku do materskej školy, základnej školy na viac ako 30 po      

sebe nasledujúcich kalendárnych dní,    

b) ak zákonný zástupca dieťaťa/ žiaka je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k 

dávke v hmotnej núdzi.  

  

9. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v Školskej jedálni pri MŠ,  Čaksová 

167/1, Nižný Klátov,  je zákonný zástupca, zamestnanec školy a školského zariadenia, iná 

fyzická osoba povinný uhradiť vedúcej školskej jedálne vopred a to do 20teho v mesiaci na 

nasledujúci mesiac s výnimkou septembra, kedy je povinný zaplatiť príspevok najneskôr do 

20. 9. na dva mesiace súčasne t. j. september a október naraz. Príspevok sa uhrádza 

bezhotovostným prevodom na potravinový účet obce IBAN č. SK24 0200 0000 0016 6110 

3757, poštovou poukážkou  vystavenou vedúcou školskej jedálne alebo priamou platbou.   

   

10. Príspevok na úhradu režijných nákladov v Školskej jedálni pri MŠ, Čaksová 167/1, Nižný  

Klátov,  je zákonný zástupca povinný uhradiť vedúcej školskej jedálne vopred a to do 20 teho 

septembra (za režijné náklady od septembra do decembra), do 20-teho januára (za  režijné 

náklady od januára do júna) priamou platbou.   

   

11.  Príspevok na úhradu režijných nákladov v Školskej jedálni pri MŠ, Čaksová 167/1, Nižný  

 Klátov,  je zamestnanec obce a iná fyzická osoba povinný uhradiť priamou platbou vedúcej     

 školskej jedálne podľa prehľadu o počte vydaných jedlách v mesiaci.    

   

12. Príspevok  na  úhradu  režijných nákladov v Školskej  jedálni  pri  MŠ,  Čaksová  167/1, Nižný  

           Klátov, je ZŠ Nižný Klátov povinná za zamestnancov školy a školského zariadenia uhradiť 

bezhotovostne na bežný účet obce IBAN č. SK58 0200 0000 0000 0472 1542 na základe 

faktúry, ktorej prílohou je prehľad o počte vydaných jedlách v mesiaci vystavený vedúcou 

školskej jedálne.   



   

13.  Bližšie podmienky úhrad príspevkov upraví vedúca školskej jedálne interným predpisom.        

 Interný predpis musí byť riadne zverejnený na verejne prístupnom mieste v rámci budovy       

 Školskej jedálne pri MŠ, Čaksová 167/1, Nižný Klátov.   

   

    

  

  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA    

   

§ 5   

   

1. Obecné zastupiteľstvo Obce Nižný Klátov sa uznieslo na tomto nariadení dňa 15.12.2022.  

 

2. Toto Všeobecné záväzné nariadenie obce Nižný Klátov nadobúda účinnosť 1. januára 2023.    

 

3. Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší VZN obce č. 2/2019 o výške príspevkov na čiastočnú 

úhradu výdavkov v školách a nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Obce Nižný Klátov.  

   

  

  

   

V Nižnom Klátove, dňa 16.12.2022    

   

   

                        Ing. Gabriela Staníková  

                  starostka obce  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Obec Nižný Klátov  

Návrh všeobecné záväzného nariadenia  

Číslo: 2/2022  

___________________________________________________________________________   

   

   

OBEC NIŽNÝ KLÁTOV  
      

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

predpisov vydáva    

   

   

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE 2/2022  

   

o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a    

nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti  Obce Nižný Klátov  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------  
   

   

   

   

Návrh tohto všeobecné záväzného nariadenia ( VZN )    

   

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:         

30.11.2022  

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:      

30.11.2022   

Dátum ukončenia pripomienkového konania:   

12.12.2022   

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:          

13.12.2022  

   

  

Schválené  všeobecne záväzné nariadenie  

  

Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa:  
 

15.12.2022 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:  
 

16.12.2022 

VZN nadobúda účinnosť dňom:  
 

01.01.2023  

  

  

  

  



Obec Nižný Klátov 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce                                                                                       

Číslo: 2/2022  

___________________________________________________________________________  

  

  

OZNÁMENIE  

  

K návrhu VZN obce č. 2/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a    

nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti  Obce Nižný Klátov  

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

  

Dátum zverejnenia návrhu: 30.11.2022  

  

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu 

fyzické osoby a právnické osoby zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo 

ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Nižnom Klátove, Hlavná 1/1, 044 12 Nižný Klátov v 

úradných hodinách.  

  

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to 

doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, 

kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak 

nie sú zdôvodnené.  

  

  

  

  

Termín na uplatnenie pripomienok k návrhu VZN: 12.12.2022  

  

  

  

  

  

V Nižnom Klátove, dňa 30.11.2022  

  

  

  

  

  

                     Ing. Gabriela Staníková                  

           starostka obce  

 

 



Obec Nižný Klátov 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce                                                                                      

Číslo: 2/2022 

___________________________________________________________________________  

  

  

OZNÁMENIE  

  

K návrhu VZN obce č. 2/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a    

nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti  Obce Nižný Klátov  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

  

  

Dátum zverejnenia návrhu: 30.11.2022  

 

 

V súlade s § 6 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako 

predkladateľ VZN obce Nižný Klátov č. 2/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v 

školách a nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti  Obce Nižný Klátov, 

týmto oznamujem poslancom OZ obce Nižný Klátov, že k citovanému návrh VZN mohli fyzické a 

právnické osoby uplatniť pripomienku do 12.12.2022. V určenom termíne na pripomienkovanie 

návrh neboli doručené na obecný úrad v Nižnom Klátove pripomienky od fyzických a právnických 

osôb.  

 

 

 

 

 

 

V Nižnom Klátove, dňa 13.12.2022 

 

 

 

       Ing. Gabriela Staníková 

                   starostka obce 


