
 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rišňovce číslo 4/2022 

 

o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt a stravu 

dieťaťa v škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Rišňovce 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Rišňovce na základe ustanovenia § 6, ods. 1, § 11 ods. 4 

písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r o z- 

h o d l o , že v nadväznosti na § 28 ods. 5), 6), 7) a § 140 ods. 9) a 10) zákona č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní (Školský zákon), § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti 

MPSVR SR, a Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania vydáva 

toto všeobecne záväzné nariadenie obce Rišňovce, ktorým sa určuje výška príspevku 

zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v škole a v 

školských zariadeniach zriadených obcou Rišňovce. 

Návrh  všeobecne záväzného nariadenia bol na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 3 a 4 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

Vyvesený na úradnej tabuli dňa: 22.11.2022 

Zverejnený na webovom sídle obce dňa : 22.11.2022 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 23.11.2022 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 03.12.2022 

Pripomienky zasielať  

- písomne na adresu: Obec Rišňovce, 951 21 Rišňovce č. 259 

- elektronicky na adresu: obecrisnovce@gmail.com 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 03.12.2022 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

Na rokovaní OZ dňa: 08.12.2022, uznesením č. 13   

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:    12.12.2022 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2023 

 

mailto:obecrisnovce@gmail.com


Článok 1 

                                                Úvodné ustanovenia 

1) Obecné zastupiteľstvo v Rišňovciach v súlade s § 6, ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v 

nadväznosti na § 28 ods. 5) a § 140 ods. 9) a 10) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (Školský zákon) zavádza príspevky zákonných zástupcov za pobyt a stravu 

dieťaťa v škole a v školských zariadeniach a ostatné súvisiace právne predpisy. 

2) Všeobecne záväzné nariadenie sa vydáva pre školy a školské zariadenia, ktorých 

zriaďovateľom je obec Rišňovce. 

 

Článok  2 

 

Výška príspevku a platenie príspevku - Školská jedáleň, ako súčasť Základnej 

školy s materskou školou Rišňovce 

 

 

1) Za celodennú stravu dieťaťa v MŠ (desiata, obed, olovrant) hradí príspevok na úhradu 

nákladov za nákup potravín zákonný zástupca dieťaťa v sume 1,90 €/deň (2. finančné 

pásmo A), z toho: 

 

desiata: 0,45 € 

obed:  1,10 € 

olovrant: 0,35 € 

 

2) Úhrada nákladov za celodennú stravu dieťaťa v MŠ (desiata, obed, olovrant) u detí v 

hmotnej núdzi bude realizovaná nasledovne: 

Prostredníctvom ÚPSVaR  1,30 €/deň 

Zákonný zástupca hradí      0,60 €/deň   

 

3) Ak rodič si neuplatňuje nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, 

ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti a navštevuje 

posledný ročník MŠ (predškoláci) hradí zákonný zástupca dieťaťa rozdiel medzi 

schválenou hodnotou príspevku zákonného zástupcu dieťaťa za celodennú stravu 

dieťaťa v MŠ a dotáciou hradenou prostredníctvom ÚPSVaR, t.j. 0,60 €/deň.  

            Počas letných prázdnin hradí príspevok zákonný zástupca dieťaťa za celodennú stravu 

dieťaťa v rovnakej sume, ako počas školského roka za prihlásené dni pobytu dieťaťa v MŠ. 

Vyúčtovanie platieb za stravu sa bude vykonávať 1 krát ročne, a to  k 31.7. kalendárneho 

roka vrátením preplatku na bankový účet zákonného zástupcu dieťaťa. 

 

4) Za dennú stravu (obed) dieťaťa v ZŠ hradí príspevok na  úhradu nákladov za nákup 

potravín zákonný zástupca dieťaťa v sume (2. finančné pásmo A): 

 

žiaci I. stupňa (obed)   1,50 €     

žiaci II. stupňa (obed)  1,70 €     



5) Za dennú stravu (obed) si zamestnanec školy a školského zariadenia hradí príspevok 

na  úhradu nákladov za nákup potravín v sume 2,20 € (2. finančné pásmo B). 

 

6) Zákonný zástupca každého dieťaťa prispieva na režijné náklady v školskej jedálni 

sumou 0,10 € za odobratú stravu na jeden deň. 

 

7) Odhlásenie dieťaťa zo stravy pre chorobu, alebo z iného dôvodu vykoná zákonný 

zástupca dieťaťa v súlade so školským poriadkom. V prípade neskorého odhlásenia 

dieťaťa zo stravy, alebo neodhlásenia stravy, hradí zákonný zástupca dieťaťa 

poplatok za stravu v plnej výške. 

 

8) Ďalšie podmienky: 

- Príspevok na  úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni sa platí 

mesačne poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na účet ŠJ pri ZŠ s 

MŠ Rišňovce , IBAN SK51 5600 0000 0008 5580 0003. 

 

- Termín úhrady príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín 

a režijných nákladov je do 5. dňa aktuálneho mesiaca. 

 

 

Článok 3 

 

Výška príspevku a platenie príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ 

 

1) Vzdelávanie v materskej škole sa v súlade s § 28 ods. 4 zákona 248/2008 Z. z. 

uskutočňuje za čiastočnú úhradu. 

 

2) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole uhrádza zákonný zástupca vopred za 

čiastočnú úhradu výdavkov MŠ nasledovne: 

 

Výška príspevku:    

 

                        20,00 € mesačne počas školského roka za celodenný pobyt 

      12,00 € mesačne počas školského roka za poldenný pobyt 

20,00 € mesačne za júl, august (prázdniny) za celodenný pobyt 

                        20,00 € mesačne za júl, august (prázdniny) za poldenný pobyt 

 

Spôsob a termín úhrady: 

Príspevok uhrádza rodič vopred, do 10. dňa príslušného mesiaca (napr. za pobyt 

v septembri uhradí do 10. septembra) na príjmový účet ZŠ s MŠ Rišňovce: 

IBAN SK82 5600 0000 0008 5580 4004. 

V správe pre príjemcu treba uviesť mesiac a rok, za ktorý sa platí poplatok, 

priezvisko dieťaťa. 

 

 

 



3) Obmedzenie platenia príspevkov: 

 

a) Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 

sa neuhrádza, ak: 

 má dieťa preukázateľným spôsobom prerušenú dochádzku do materskej školy 

na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby 

alebo rodinných dôvodov, 

 dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin. 

b) Pomerná časť určeného príspevku sa uhrádza, ak: 

 prerušenie prevádzky materskej školy zapríčinil zriaďovateľ, 

 bola prevádzka materskej školy prerušená z iných závažných dôvodov. 

 

c) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, 

 ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

 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, 

 ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

 

d) ak tak stanovuje zákon. 

 

4) Podmienky a postup pri vrátení príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu 

výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v súlade s § 28 ods. 4 a 5 školského 

zákona: 

 

- Ak zákonný zástupca uhradí príspevok a nastanú podmienky podľa čl. 3 ods. 3 

tohto VZN, škola vráti úhradu, alebo započíta úhradu príspevku na nasledujúci 

mesiac na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. 

- Zákonný zástupca podáva písomnú žiadosť o odpustenie príspevku spolu so 

žiadosťou o prerušenie dochádzky dieťaťa najneskôr do 10. dňa v nasledujúcom 

mesiaci, kedy dieťa z dôvodu choroby alebo z rodinných dôvodov prerušilo 

dochádzku do materskej školy. Na základe predloženej žiadosti riaditeľka ZŠ s 

MŠ vydá písomné rozhodnutie o prerušení dochádzky dieťaťa, ktoré sa považuje 

zároveň za vyrozumenie žiadosti. V prípade, ak rodič tento termín nedodrží, 

nebude mu uznané odpustenie platby príspevku. 

 

 

Článok 4 

 

Výška príspevku a platenie príspevku – školský klub detí pri ZŠ Rišňovce 

 

1) Príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD uhrádza zákonný zástupca vopred za čiastočnú úhradu 

výdavkov v ŠKD nasledovne: 

Výška príspevku   15,00  €  mesačne počas školského roka 

           2,00  €  mesačne za „rannú družinu“ 

 



2) Spôsob a termín úhrady: 

Za každý kalendárny mesiac 15,00 € do 10. dňa príslušného mesiaca, alebo: 

- v mesiaci september: za september až december, úhrada do 10.9. príslušného  

            kalendárneho roka v sume 60,00 €. 

- v mesiaci január:             za január až marec, úhrada do 10.1. príslušného  

                                               kalendárneho roka v  sume 45,00 €. 

- v mesiaci apríl:             za apríl až jún, úhrada do 10.4. príslušného  

                                               kalendárneho roka v sume 45,00 €. 

 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenie 

 

1) Toto VZN bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva v Rišňovciach č. 13, dňa  

08.12.2022 

 

2) VZN č. 4/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za 

pobyt a stravu dieťaťa v škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Rišňovce 

nadobúda účinnosť 1.1.2023. 

 

3) Týmto VZN sa ruší VZN č. 2/2022 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 

úhradu nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v škole a v školských zariadeniach zriadených 

obcou Rišňovce. 

 

4) Neoddeliteľnou súčasťou VZN sú prílohy: 

Príloha č.1:   Zápisný lístok stravníka ŠJ pri ZŠ s MŠ Rišňovce 427 

Príloha č.2: Čestné vyhlásenie 

 

 

V Rišňovciach, dňa 12.12.2022 

 

 

Mgr. Mário Machovec 

                                                                                                               starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 1 

 

Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť Základnej školy s materskou                 

školou, Rišňovce 427 

                                           Zápisný lístok stravníka  

Záväzne prihlasujem svoje dieťa na stravovanie v školskej jedálni: od 01.01.2023 

Na školský rok.............../...............odo dňa.............................................................................. 

Meno a priezvisko žiaka: ......................................................................................................... 

Bydlisko žiaka: ......................................................................................................................... 

Meno a priezvisko matky: .......................................t.č............................................................. 

Meno a priezvisko otca: ..........................................t.č.............................................................. 

Trieda: ....................................................................................................................................... 

Spôsob úhrady: ........................................................................................................................... 

*/poštovou poukážkou                            */platbou z účtu 

Číslo účtu zákonného zástupcu v tvare IBAN: ....................................................................... 

(Číslo účtu je potrebné napísať na vrátenie preplatku.) 

Platba za stravu sa uhrádza vopred na začiatku mesiaca: do 5-teho dňa. 

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa so stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. 

v predchádzajúci  pracovný deň a internetom aj v sobotu a nedeľu.    

Z dôvodu dodržania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady 

správnej výrobnej praxe – HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň. 

V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.30 – 

13.00 hod. v ŠJ. Stravník neodhlásenú stravu uhrádza v plnej výške stravného. 

Za  neodobranú  alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná  ani vecná náhrada neposkytuje. 

Možnosti odhlasovania zo stravovania: 

-  internetom – (údaje -  heslo dostane žiak  v prvý deň v škole) 

-  telefonicky na tel. č.: 037/7828343 

-  osobne v ŠJ 

Evidencia odberu stravy je na základe čipu. Stravník je povinný zakúpiť si čip v ŠJ ako súčasť ZŠ s MŠ 

Rišňovce 427. Cena čipu je 4,80 €. Tento čip stravník dostane v prvý deň v škole       (len žiaci, ktorí 

nemajú ešte čip z minulého ročníka) a bude sa platiť spolu so stravou na jednom šeku. Tento čip sa 

používa pri každom obede.  Zakúpený čip sa používa  až do konca školskej dochádzky a po odovzdaní 

sa rodičovi vráti 4,80 €. 



Za opakované porušenie školského poriadku môže byť žiak vylúčený zo stravovania. 

Finančné pásmo: 

2.finančné pásmo:  

 Desiata Obed Olovrant Príspevok 

na režijné 

náklady 

Spolu: platba za jeden deň na 

nákup potravín a príspevok 

na réžiu 

 

1-4 ročník      -       1,50 €       -     0,10 €    1,50 + 0,10 = 1,60 €  

5-9 ročník        1,70€      0,10 €    1,70 + 0,10 = 1,80 €  

Svojím podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky vyššie uvedené podmienky 

organizácie režimu a podmienky stravovania. 

 

V................................, dňa  ..........................                                ......................................                                                                                                            

                                                                                              Podpis zákonného zástupcu dieťaťa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školská jedáleň, Rišňovce 427 ako súčasť Základnej školy s materskou                 

školou, Rišňovce 427 

 

                                               Zápisný lístok stravníka  

 

Záväzne prihlasujem svoje dieťa na stravovanie v školskej jedálni: od 01.01.2023 

Na školský rok................/..............odo dňa.............................................................................. 

Meno a priezvisko žiaka: ......................................................................................................... 

Bydlisko žiaka: ......................................................................................................................... 

Meno a priezvisko matky: .......................................t.č............................................................. 

Meno a priezvisko otca: ..........................................t.č.............................................................. 

Trieda: ....................................................................................................................................... 

Spôsob úhrady: ........................................................................................................................... 

*/poštovou poukážkou                            */platbou z účtu 

Číslo účtu zákonného zástupcu v tvare IBAN: ....................................................................... 

(Číslo účtu je potrebné napísať na vrátenie preplatku.) 

 

Platba za stravu sa uhrádza vopred na začiatku mesiaca: do 5-teho dňa. 

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa so stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. 

v predchádzajúci  pracovný deň a internetom aj v sobotu a nedeľu.    

Z dôvodu dodržania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady 

správnej výrobnej praxe – HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň. 

V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11.30 – 

13.00 hod. v ŠJ. Stravník neodhlásenú stravu uhrádza v plnej výške stravného. 

Za  neodobranú  alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná  ani vecná náhrada neposkytuje. 

Možnosti odhlasovania zo stravovania: 

-  internetom – (údaje -  heslo dostane žiak  v prvý deň v škole) 

-  telefonicky na tel. č.: 037/7828343 

-  osobne v ŠJ 

Za opakované porušenie školského poriadku môže byť žiak vylúčený zo stravovania. 

 



Finančné pásmo: 

2.finančné pásmo:  

MŠ od 2 do 6 

rokov 

Desiata Obed Olovrant Spolu Príspevok na 

režijné 

náklady 

Spolu: platba za jeden deň 

na nákup potravín 

a príspevok na réžiu 

 € € € € € € 

 2.pásmo 0,45 1,10 0,35 1,90 0,10 1,90 + 0,10 = 2,00 

Svojím podpisom potvrdzujem, že beriem na vedomie všetky vyššie uvedené podmienky 

organizácie režimu a podmienky stravovania. 

 

V................................, dňa  ..........................                               

 

                                                                                                          

                                                                                        ........................................................ 

                                                                                        Podpis zákonného zástupcu dieťaťa 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 



Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa (dotknutej osoby) so spracúvaním 

osobných údajov. 

Menovaný...................................... (ďalej len  zákonný zástupca) týmto v súlade 

s príslušnými ustanoveniami v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane 

osobných údajov poskytuje súhlas prevádzkovateľovi informačného systému – 

Školská jedáleň, ako súčasť Základnej školy s materskou školou Rišňovce 427 so 

spracovaním osobných údajov dieťaťa, (meno, priezvisko ...........................) 

ktorého som zákonným zástupcom, a to v informačnom systéme „Stravné”, pre 

účel poskytnutia stravovania v rozsahu: meno, priezvisko stravníka, škola, 

trieda, adresa bydliska a meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mail, a číslo 

účtu zákonného zástupcu dieťaťa. Som si vedomý/á, že tento súhlas môžem 

kedykoľvek odvolať. 

 

 

 

 

 

V................................, dňa  ..........................                               

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

Prevádzkovateľ:                                                                               Zákonný zástupcu dieťaťa: 

                                                                                                                  (dotknutá osoba) 

 

 

 

.....................................                                                                      ........................................... 

 

 



 

Čestné vyhlásenie  

o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré 

nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom  

v domácnosti 

   

 

 

Ja dolu podpísaný/á ________________________________________ vyhlasujem, že 

v období, za ktoré bude na dieťa  ________________________________________ 

poskytovaná dotácia na podporu stravovacích návykov dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. 

z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení 

neskorších predpisov, nebude na toto dieťa uplatnený nárok na sumu daňového 

zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku podľa zákona  

č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.  

Zároveň vyhlasujem, že beriem na vedomie, že v prípade preukázania nepravdivosti tohto 

vyhlásenia,  

- budem nútený vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na 

podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,  

- môžem byť vystavený trestnému stíhaniu za spáchanie trestného činu podvodu podľa  

§ 221 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.  

 

 
V .....................................dňa.............................    

 

 

 

 

 

.......................................................................................... 

vlastnoručný podpis fyzickej osoby,  

v ktorej starostlivosti je dieťa  
 

 

 


