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Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 2/2019 

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských 
zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, 

ktorých zriaďovateľom je Mesto Rajecké Teplice 

Mesto Rajecké Teplice v zmysle § 4 ods.5 písm. b a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe § 6 ods. 2 zákona číslo 596/2003 
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a v zmysle § 28 ods. 5, 6, 7, § 114 ods.6, § 140 ods. 10 a § 141 
ods.6 zákona číslo 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

vydáva toto 

Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov 
v školách a školských zariadeniach a o zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základnej škole, ktorých zriaďovateľom je Mesto Rajecké Teplice 

Článok I 
Predmet všeobecne záväzného nariadenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku mesačného príspevku: 
a) za pobyt dieťaťa v materskej škole, 
b) na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, 
c) na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. 

2. 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 platné od 1.9.2019 . Zmocnenie vydať tieto finančné pásma vyplýva pre MŠ SR 
nadobudnutím účinnosti zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov - v zmysle §140, ods. 8 a 9 a §141 ods. 4 a 5 tohto 
zákona. 

Článok II 
Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 

1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestom prispieva zákonný zástupca na 
čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 12,00 EUR. 
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2. Riaditeľ materskej školy vyrubí mesačný príspevok, podľa ods. 1 tohto článku, 
rozhodnutím o určení príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu 
nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole. 

3.Príspevok v materskej škole sa neuhrádza zo zákona za dieťa: 
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 (podľa 
zákona č. 599/2003 Z. z o pomoci v hmotnej núdzi), 

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

4. Príspevok v materskej škole sa na písomnú žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa neuhrádza 
za dieťa: 
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 
preukázateľným spôsobom, 

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. 

Článok III 
Výška mesačného príspevku v školskom klube detí 

1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno - vzdelávacou činnosťou školského 
klubu detí zriadeného mestom prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 5 EUR. 

2. Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku 
podľa odseku 1, 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. o pomoci v hmotnej núdzi). 

3. Riaditeľ základnej školy vyrubí mesačný príspevok, podľa ods. 1 tohto článku, 
rozhodnutím o určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov 
za starostlivosť poskytovanú žiakovi v školskom zariadení. 

Článok IV 
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 

1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo 
výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa 
finančných pásiem, ktoré sú stanovené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky. 

2. Príspevok na nákup potravín na jedlo pre dieťa materskej školy je 1,45 EUR druhé pásmo 
z finančných pásiem MŠ SR platné od 01.09.2019. Okrem príspevkov na nákup potravín 
pre dieťa materskej školy zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu režijných 
nákladov na jedno jedlo vo výške 0,10 EUR. 

3.Príspevok na nákup potravín na jedlo pre dieťa základnej školy I. stupeň je 1,15 EUR 
druhé pásmo z finančných pásiem MŠ SR platné od 01.09.2019. Okrem príspevkov na 
nákup potravín pre žiaka základnej školy zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu 
režijných nákladov na jedno jedlo vo výške 0,10 EUR. 

4. Príspevok na nákup potravín na jedlo pre dieťa základnej školy II. stupeň je 1,23 EUR 
druhé pásmo z finančných pásiem MŠ RT platné od 01.09.2019. Okrem príspevkov na 
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A. 

Poskytujúca strava deťom Materskej školy 
Náklady na nákup potravín na j edno jedlo - 2. finančné pásmo 

Ukazovateľ Desiata Obed Olovrant Spolu 
náklady 
na nákup 
potravín 

Príspevok 
zákonného 
zástupcu 
na režijné 
náklady 

Dotácia na 
podporu 
dieťaťa 
k stravovacím 
návykom 

Platba ZZ 
za jeden 
deň ( réžia 
a doplatok 
na nákup 
potravín) 

MS denná ( 
stravník -
dieťa MŠ) 

0,36 0,85 0,24 1,45 0,10 0 1,55 

B. 
Ohrada výšky príspevku za stravovanie sa zákonnému zástupcovi dieťaťa znižuje o dotáciu poskytnutú 
v súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí 

nákup potravín pre žiaka základnej školy zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu 
režijných nákladov na jedno jedlo vo výške 0,10 EUR. 

5. Zamestnanci a iní stravníci uhrádzajú príspevok na nákup potravín na jedno jedlo v sume 
1,33 EUR druhé pásmo z finančných pásiem MŠ RT platné od 01.09.2019 a režijné 
náklady vo výške 0,87 EUR. 

6. Jednorazový príspevok na stravovanie vo výške 30 EUR pre MŠ sa uhrádza vopred pred 
nástupom dieťaťa na stravovanie (t. j . pred začiatkom školského roka vopred a bude 
zúčtovaný po ukončení školského roka. 

7.Jednorazový príspevok na stravovanie vo výške 10 EUR pre I. stupeň ZŠ sa uhrádza 
vopred pred nástupom dieťaťa na stravovanie (t. j . pred začiatkom školského roka vopred 
a bude zúčtovaný po ukončení školského roka. 

8.Jednorazový príspevok na stravovanie vo výške 20 EUR pre II. stupeň ZŠ sa uhrádza 
vopred pred nástupom dieťaťa na stravovanie (t. j . pred začiatkom školského roka vopred 
a bude zúčtovaný po ukončení školského roka. 

Článok V 
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v materskej škole a 

základnej škole 

1. Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je mesto Rajecké Teplice poskytuje stravovanie 
deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške 
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými 
pásmami nákladov na nákup potravín na jedno jedlo určenými ministerstvom školstva 
súčinnosťou od 1.9.2019. Príspevok na režijné náklady sa urhádza zákonným zástupcom, 
ak tak určí zriaďovateľ. 

2. Režijné náklady na výrobu jedál a nápojov sú hradené z rozpočtu školskej jedálne, 
príspevkom zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka, zamestnanca školy, školského zariadenia a 
iných fyzických osôb. 

3. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa ( materskej školy, ďalej len "MŠ") 
alebo žiaka (základnej školy ďalej len ""ZŠ) vo výške nákladov na nákup potravín podľa 
vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a výška 
príspevku na režijné náklady sú určené za každý stravovací deň. Výška príspevkov je 
nasledovná: 



Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Rajecké Teplice č. 2/2019 

Poskytujúca strava deťom Materskej školy rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 
Náklady na nákup potravín na j edno jedlo - 2. finančné pásmo 

Ukazovateľ Desiata Obed Olovrant Spolu 
náklady 
na nákup 
potravín 

Príspevok 
zákonného 
zástupcu 
na režijné 
náklady 

Dotácia na 
podporu 
dieťaťa 
k stravovacím 
návykom 

Platba ZZ 
za jeden 
deň ( réžia 
a doplatok 
na nákup 
potravín) 

MS denná ( 
stravník -
dieťa M Š , rok 
pred plnením 
povinnej 
školskej 
dochádzky) 

0,36 0,85 0,24 1,45 0,10 1,20 0,35 

Ak rodič dieťa neodhlási platí: plnú sumu: 1,55 EUR 

C. 
Úhrada výšky príspevku za stravovanie sa zákonnému zástupcovi dieťaťa znižuje o dotáciu poskytnutú 
v súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR vo výške 1,20 EUR za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho 
procesu a odobralo stravu, 

Poskytujúca strava žiakom prvý stupeň ZS 
Náklady na nákup potravín na j edno jedlo - 2. finančné pásmo 

Ukazovateľ Desiata Obed Olovrant Spolu 
náklady 
na nákup 
potravín 

Príspevok 
zákonného 
zástupcu 
na režijné 
náklady 

Dotácia na 
podporu 
dieťaťa 
k stravovacím 
návykom 

Platba ZZ 
za jeden 
deň ( réžia 
a doplatok 
na nákup 
potravín) 

ZŠ - stravník 
- žiak prvého 
stupňa 

- 1,15 - 1,15 0,10 1,20 0,05 

Ak rodič dieťa neodhlási platí: plnú sumu: 1,25 EUR 

D. 
Úhrada výšky príspevku za stravovanie sa zákonnému zástupcovi dieťaťa znižuje o dotáciu poskytnutú 
v súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR vo výške 1,20 EUR za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho 
procesu a odobralo stravu. 
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a rodiny SR vo výške 1,20 E U R pre dieťa posledného ročníka materskej školy, ako aj dieťa, okrem 
posledného ročníka materskej školy, ktoré žije v domácnosti , ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi 

alebo ktorej príjem j e najviac vo výške životného minima (ZM). 
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Poskytujúca strava žiakom druhý stupeň ZS 
Náklady na nákup potravín na j edno jedlo - 2. finančné pásmo 

Ukazovateľ Desiata Obed Olovrant Spolu 
náklady 
na nákup 
potravín 

Príspevok 
zákonného 
zástupcu 
na režijné 
náklady 

Dotácia na 
podporu 
dieťaťa 
k stravovacím 
návykom 

Platba ZZ 
za jeden 
deň ( réžia 
a doplatok 
na nákup 
potravín) 

ZS - stravník 
žiak 

druhého 
stupňa 

- 1,23 - 1,23 0,10 1,20 0,13 

Ak rodič dieťa neodhlási platí: plnú sumu: 1,33 EUR 
4. Zriaďovateľ školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa 

odsekov 2 - 3, ak dospelá osoba alebo zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada a 
predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v 
hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 

Poskytujúca strava deťom Materskej školy - hmotná núdza 
Náklady na nákup potravín na j edno jedlo - 2. finančné pásmo 

Ukazovateľ Desiata Obed Olovrant Spolu 
náklady 
na nákup 
potravín 

Príspevok 
ZZ na 
režijné 
náklady 

Dotácia na 
podporu 
dieťaťa 
k stravovacím 
návykom 

Platba ZZ 
za jeden 
deň ( réžia 
a doplatok 
na nákup 
potravín) 

MS denná ( 
stravník 
dieťa M Š 2-5 
rokov)-
hmotná núdza 

0,36 0,85 0,24 1,45 0,10 1,20 0,35 

Článok VI 
Stravovanie dospelých stravníkov v zariadeniach školského stravovania 

Dospelí cudzí stravníci uhrádzajú režijné náklady na prípravu jedla vo výške 0,87 EUR cena 
jedného jedla je 1,33 EUR a uhrádza sa v súlade so Zákonníkom práce, VZN mesta, príslušnou 
kolektívnou zmluvou. 

Zamestnanci 
Náklady na nákup potravín na j edno jedlo - 2. finančné pásmo 

Ukazovateľ Desiata Obed Olovrant Spolu 
náklady 
na nákup 
potravín 

Príspevok 
na režijné 
náklady 

Platba za 
jeden deň ( 
réžia 
a doplatok 
na nákup 
potravín) 

Zamestnanci, 
cudzí 

_ 1,33 1,33 0,87 2,20 
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Článok VII 
Podmienky úhrady v školskej jedálni 

1. Náklady na nákup potravín a príspevok na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca: 
a) dieťaťa materskej školy, ktoré je mladšie, ako posledný ročník pred plnením 

povinnej školskej dochádzky, 
b) dieťaťa materskej školy alebo žiaka základnej školy za odobratú stravu v danom 

stravovacom dni (prvý deň neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní), 
c) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca neodhlásil 

dieťa alebo žiaka najneskôr do 07.30 hod ráno pracovného dňa z poskytovania 
stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni 

2. Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhradí vopred, najneskôr 
do 15. dňa v mesiaci na účet školskej jedálne. 

3. Dieťa materskej školy v hmotnej núdzi, dieťa predškolák alebo žiak základnej školy 
má nárok na dotáciu k stravovacím návykom iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-
vzdelávacieho procesu v škole a odoberie obed. 

4. V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole, 
alebo jeho ochorenia, je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy 
v určenom čase, deň vopred a to najneskôr do 14.00 hod. v dňoch utorok - piatok, 
v pondelok je možné odhlásiť stravníka do 7.30 hod. 

5. Ak sa dieťa/žiak nezúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo 
vyučovania v základnej škole a ak zákonný zástupca neodhlási dieťa/žiaka zo stravy, 
musí uhradiť sumu obedu alebo iného jedla v plnej výške, nakoľko v takomto prípade 
nemá dieťa/žiak nárok na štátnu dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom 
dieťaťa v sume 1,20 EUR/obed. V tomto prípade môže byť obed alebo iné jedlo 
odobrané do obedára. 

6. Diétne stravovanie sa v školskej jedálni nepodáva. V prípade riadneho preukázania, 
potvrdenia podľa posúdenia ošetrujúceho lekára ( špecialistu) je možno požiadať 
zákonným zástupcom o vyplatenie dotácie k stravovacím návykom vo výške 1,20 
EUR/obed pre dieťa/žiaka. 

Článok VIII 
Plnenie povinnej školskej dochádzky 

1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie školskej dochádzky 
v základnej škole (ďalej len zápis). Zápis sa koná od 10.4. - 20.4. bežného roka, ktorý 
predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú 
dochádzku. 

2. Riaditeľ základnej školy oznámi miesto a čas zápisu v priestoroch základnej školy 
a v dostatočnom predstihu tieto údaje zverejní na vstupe do budovy základnej školy, 
na svojej internetovej stránke a na internetovej stránke zriaďovateľa. 

Článok IX 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

1. Všetky príspevky uvádzané v tomto všeobecnom záväznom nariadení sú splatné v lehotách 
určených zriaďovateľom príslušných škôl a školských zariadení. 

2. Zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole, alebo žiaka školy, alebo školského zariadenia 
a dospelá osoba môže uhradiť príspevok naraz aj za viac mesiacov kalendárneho roka po 
dohode s riaditeľom školy alebo školského zariadenia. 

3. Mestské zastupiteľstvo sa na tomto všeobecnom záväznom nariadení uznieslo dňa 
01.08.2019 Uznesením č. 45/2019 a nadobúda účinnosť 01.09.2019 

Mgr. Katarína H o l l á č / j ^ ^ l 
primátorka mesta 


