
OBEC BELOVEŽA 
 
 
 
Obec B e l o v e ž a v súlade s § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, podľa § 6ods. 24 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 
a podľa § 28 ods.5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6, § 140 ods. 9 a ods. 10 zákona č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov   
v y d á v a    

 
 
 

VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE 
 

č. 5/2021 
 

o príspevkoch v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
obce Beloveža 

 

Článok 1 
Predmet úpravy 

 
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa určuje výška a spôsob určenia úhrady príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov na výchovu, vzdelávanie a stravovanie detí a žiakov v školách 
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Beloveža. 
 
 

Článok 2 
Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach 

 
V školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Beloveža zákonný zástupca 
uhrádza tieto príspevky: 
 

a) príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole  podľa § 28 
ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z., 
  

b) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí podľa § 114 ods. 6 
zákona č. 245/2008 Z. z., 
 

c) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni podľa § 140 ods. 10 zákona č. 
245/2008 Z. z.. 

 
 

Článok 3 
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole  

(1) Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole sa určuje mesačne na jedno dieťa sumou 
6,00 €. 



(2) Príspevok podľa ods. 1) v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 

a) má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 
 

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy  doklad o tom, že je 
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa 
osobitného predpisu¹. 
 

c) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich 
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom 
(preukázateľným spôsobom je predloženie potvrdenie od lekára v prípade choroby alebo 
čestne vyhlásenie zákonného zástupcu o rodinných dôvodoch prerušenia dochádzky 
do materskej školy) a to na základe žiadosti, ktorá sa predkladá riaditeľke školy, 
 

d) 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. 

 
(3) Termín a spôsob úhrady príspevku určí starosta obce. 
 
 

Článok 4 
Príspevok na činnosť školského klubu detí 

 
(1)  Výška príspevku na činnosť školského klubu detí sa určuje mesačne na jedno dieťa sumou  
1,00 €.  
 
(2) Príspevok na činnosť školského klubu detí sa odpúšťa, ak zákonný zástupca žiaka o to  písomne 
požiada riaditeľa školy a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a 
príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu¹. 
  
(3) Príspevok na činnosť školského klubu detí sa neuhrádza:   
 

a) ak žiak má prerušenú dochádzku na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní 
z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom (preukázateľným 
spôsobom je predloženie potvrdenie od lekára v prípade choroby alebo čestne vyhlásenie 
zákonného zástupcu o rodinných dôvodoch prerušenia dochádzka v školskom klube detí) 
a to na základe žiadosti, ktorá sa predkladá riaditeľke školy. 
 

b) ak žiak mal prerušenú dochádzku v školskom klube detí v čase školských prázdnin alebo 
bola prerušená prevádzka v školskom klube detí zapríčinená zriaďovateľom alebo inými 
závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného 
príspevku. 

 
(5) Termín a spôsob úhrady príspevku určí starosta obce. 
 
 

Článok 5 
Príspevok na stravovanie 

 
(1) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré 
uhrádza ich zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 
stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca čiastočne prispieva na 



úhradu režijných nákladov na prevádzku zariadenia školského stravovania. 
 
(2) Finančné pásma určujú náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 
stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín 
sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR. 
 
(3) Finančné pásmo na nákup potravín na jedlo podľa vekových kategórii stravníkov sa stanovuje 
v obci Beloveža nasledovne: 
 
Finančné pásmo č. 3: 
 

STRAVNÍCI 
desiata obed olovrant SPOLU 

€ € € € 
deti materskej školy 0,38 0,90 0,26 1,54 
žiaci základnej školy (1. - 4.) * 1,21 * 1,21 
dospelí stravníci * 1,41 * 1,41 
 
 
(4) Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka a dospelý stravník prispieva na čiastočnú úhradu režijných 
nákladov v školských jedálňach paušálne v sume 2,00 € za daný kalendárny mesiac, 
 
(5) Príspevok na úhradu režijných nákladov sa neuhrádza za dieťa/žiaka a dospelého stravníka, 
ktorému v danom mesiaci nebol poskytnutý ani jeden obed. 
 
(6) Príspevok na úhradu režijných nákladov sa odpúšťa, ak zákonný zástupca dieťaťa/žiaka o to  
písomne požiada riaditeľku školy a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej 
núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu¹. 
 
(6) Termín, spôsob úhrady a vyúčtovanie príspevkov určí starosta obce. 
 
 

Článok 6 
Záverečné ustanovenie 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Beloveži dňa 
08.12.2021 a nadobúda účinnosť 01.01.2022. 
 
 
 

Jozef Kostura 
  starosta obce 
 
 
 

¹ Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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