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Všeobecne záväzné nariadenie 

č.6/2022, 

ktorým sa mení  

 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajecké Teplice č. 2/2022  

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 1.9.2023 . Zmocnenie vydať tieto finančné pásma vyplýva pre 

Ministerstvo školstva 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 

načiastočnú 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 (tabuľka pre materské 

školy, deti od 2 do 6 rokov) je určené druhým finančným pásmom Ministerstva školstva 

SR platné od 01.01.2023. Okrem príspevkov na nákup potravín pre dieťa materskej školy 

zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu režijných nákladov na jedno jedlo vo 

výške 0,20 EUR.  

3. Príspevok na nákup potravín na jedlo pre dieťa základnej školy I. stupeň (tabuľka pre 

základné školy, žiaci od 6 do 11 rokov) je  určené druhým finančným pásmom 
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Ministerstva školstva SR platné od 01.01.2023. Okrem príspevkov na nákup potravín pre 

žiaka základnej školy zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu režijných nákladov 

na jedno jedlo vo výške 0,20 EUR. 

4. Príspevok na nákup potravín na jedlo pre dieťa základnej školy II. stupeň (tabuľka pre 

základné školy, žiaci od 11 do 15 rokov) je  určené druhým finančným pásmom 

Ministerstva školstva SR platné od 01.01.2023. Okrem príspevkov na nákup potravín pre 

žiaka základnej školy zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu režijných nákladov 

na jedno jedlo vo výške 0,20 EUR. 

5. Výška príspevku na nákup potravín na jedlo pre zamestnancov a iných stravníkov 

(tabuľka pre stredné školy od 15 do 19 rokov) je stanovená druhým finančným pásmom 

Ministerstva školstva SR platné od 01.01.2023 Okrem príspevkov na nákup potravín 

prispieva stravník na čiastočnú úhradu režijných nákladov na jedno jedlo vo výške 1,81 

EUR. 

 

 
 

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 1.1.2023. Príspevok na režijné náklady sa uhrádza 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. 

4. Nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa majú deti, ktoré 

navštevujú MŠ alebo ZŠ a žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi 

alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima. 

5. Nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa majú deti, ktoré 

navštevujú posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žijú v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen 

domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované 

dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku. Táto skutočnosť sa 

mestu preukazuje čestným vyhlásením o neuplatnení nároku na sumu daňového 

zvýhodnenia na vyživované dieťa. 

6. Nárok na dotáciu majú deti, ktoré sa zúčastnili na výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ 

alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu. 
 

 

Článok VI 

Podmienky úhrady v školskej jedálni 

 

1. Náklady na nákup potravín a príspevok na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca: 
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a) dieťaťa materskej školy alebo žiaka základnej školy za odobratú stravu v danom 

stravovacom dni ( prvý deň neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní), 

b) 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. 

 

Článok VII 

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 VIII 

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 

15.12.2022 Uznesením č.  5/2022 a nadobúda účinnosť 01.01.2023 

 

 

 

  Ing. Ambróz Hájnik, PhD. v.r. 

  primátor mesta 


