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DODATOK č. 1 

k Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 2/2022 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa 

v materskej  škole, v  školskom  klube  detí a v centre voľného času 

Obecné zastupiteľstvo obce Kotešová vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2  a ods. 12 písm. 

d) 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, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto Dodatku č. 1 k všeobecne 

záväznému nariadeniu č. 2/2022 

 

Predmet úpravy 

Účelom tohto Dodatku č. 2 k č. 2/2022 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o výške mesačného 

príspevku za pobyt dieťaťa v materskej  škole, v  školskom  klube  detí a v centre voľného času  je 

upraviť ustanovenia § 3 VZN č. 2/2022  a určiť výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 

a podmienok úhrady v školskej jedálni nasledovné:  

 

§ 3 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 

 

1. Obec Kotešová v súlade s ustanoveniami § 140 ods. 10 školského zákona určuje výšku príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni nasledovne: 

 

Finančný limit na nákup potravín v 3. pásme = hodnota stravného pre: 

a) dieťa v MŠ s celodennou stravou (desiata + obed + olovrant) ................ 1,54.-€  

b) dieťa v MŠ s poldennou stravou (desiata + obed) ................................... 1,28.-€  

c) žiak 1. stupeň ZŠ (obed) .......................................................................... 1,21.-€  

d) žiak 2. stupeň ZŠ (obed) .......................................................................... 1,30.-€  

e) zamestnancov školy (obed) je .................................................................. 1,41.-€  

f) cudzí stravníci (obed) je ........................................................................... 1,41.-€  

  

2. V súvislosti s uvedeným príspevkom sa znižuje poplatok za poskytnutie obedov s účinnosťou od 1. 9. 

2021 v zmysle  § 4 ods. 3 písm. a) a písmeno c) zákona č 544/ 2010 o dotáciách na dieťa, ktoré 

navštevuje posledný ročník MŠ alebo dieťa navštevujúce ZŠ a žije 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, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného 

predpisu nasledovné:  

 

•pre dieťa v MŠ s celodennou stravou (desiata + obed + olovrant), v poslednom ročníku predškolskej 

prípravy (predprimárne vzdelávanie) je poplatok na nákup potravín vo výške 0,15.-€  

 

•pre dieťa v MŠ s poldennou stravou (desiata +obed)v poslednom ročníku predškolskej prípravy 

(predprimárne vzdelávanie) je poplatok na nákup potravín 0,00 €  

 

•žiak 1. stupeň ZŠ (obed) je poplatok na nákup potravín zdarma 

 

•žiak 2. stupeň ZŠ (obed) je poplatok na nákup potravín zdarma 

 

3. V súlade s § 4 ods. 3 Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a v súlade so zákonom NR SR č.245/2008 Z. z. o 

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



 

 

neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“), je dotácia pre žiadateľa dieťaťa bez daňového bonusu  

v sume 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno – vzdelávacej činnosti v MŠ 

alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu.  

 

4. V súlade s ustanovením § 140 ods.9 zák. č. 245/2008 Z. z. obec Kotešová určuje platiť úhradu 

režijných nákladov zákonným zástupcom detí v materskej škole a žiakov v základnej škole v školskej 

jedálni nasledovné:  

 

Finančný limit na zaplatenie režijných nákladov v školskej jedálni na jeden deň:  

a) dieťa v MŠ s celodennou stravou (desiata + obed + olovrant) ................ 0,40.-€  

( desiata = 0,08.-€, obed = 0,24.-€, olovrant = 0,08.-€)  

b) dieťa v MŠ s poldennou stravou (desiata + obed) ................................... 0,32.-€  

c) žiak 1. stupeň ZŠ (obed) .......................................................................... 0,40.-€  

d) žiak 2. stupeň ZŠ (obed) .......................................................................... 0,40.-€  

e) zamestnancov školy (obed)  ..................................................................... 0,73.-€  

f) cudzí stravníci (obed)  ............................................................... ...............3,62.-€  

/ cena obeda spolu je 5,03 € / 

 

5. Stravník, alebo zákonný zástupca dieťaťa v prípade, že jeho dieťa nemôže z rôznych dôvodov 

(choroba, alebo iná neúčasť na výchovno-vzdelávacom procese) konkrétny deň odobrať stravu, je 

povinný deň vopred do 14.00 hod., alebo v prípade choroby najneskôr do 7,00 hod. príslušného dňa 

osobne,  telefonicky na číslo mobil ŠJ pri ZŠ 0904643135,  mobil ŠJ pri MŠ: 

-  0910 296571, alebo cez stránku školy Edupage nahlásiť vedúcej školskej jedálne alebo poverenej 

osobe, neúčasť svojho dieťaťa na odobratí stravy.  

 

6. Stravník, alebo zákonný zástupca dieťaťa má v tomto prípade právo si vyzdvihnúť stravu do obedára 

v školskej jedálni v čase od 11.00 hod. do 11.30 hod.. Ostatné dni musí byť stravník odhlásený. V 

prípade, ak túto povinnosť nesplní, bude mu účtovaný obed ako za vydaný a bude mu započítaný do 

celkovej platby za daný mesiac.  

 

§ 4 

Záverečné ustanovenia 

1.  Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzné nariadenia č. 2/2022 o výške mesačného príspevku za pobyt 

dieťaťa v materskej  škole, v  školskom  klube  detí a v centre voľného času, ktoré nie sú 

upravované týmto Dodatkom č. 2, ostávajú v platnosti bez zmien. 

 

2.   Na tomto Dodatku č. 2 k Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o výške mesačného príspevku za 

pobyt dieťaťa v materskej  škole, v  školskom  klube  detí a v centre voľného času,  sa uznieslo 

Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej dňa 19. 8. 2022, uznesením č. 42/2022 a nadobúda účinnosť 

dňom 5. 9. 2022. 

 

 

         

____________________________________ 

PhDr., Mgr. Peter Mozolík 

               starosta obce Kotešová 

 

 

V Kotešovej dňa 22. 8. 2022 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa:  

Zvesené z úradnej tabule dňa    : 


