OBEC BERNOLÁKOVO
Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo

Obec Bernolákovo vo veciach územnej samosprávy v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona
SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanovením § 28 ods.
5, § 49 ods. 4, § 139 a nasl. zákona číslo 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona číslo 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona číslo
523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a zákona číslo 597/2003 Z.z. o financovaní základných
škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie
o výške a spôsobe úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
v materskej škole, školskom klube detí, školskej jedálni
a základnej umeleckej škole.

č. 5/2021
Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Týmto nariadením sa upravuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v
materskej škole, základnej umeleckej škole, školskom klube detí a za poskytovanie stravy v
školskej jedálni v základnej škole, v školskej jedálni v materskej škole od 1. septembra 2021.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Bernolákovo.
Článok 2
Vyživovacia povinnosť
Rodič dieťaťa alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, prispieva:
a) na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole
b) na čiastočnú úhradu za pobyt dieťaťa v školskom klube detí
c) na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole
d) na čiastočnú úhradu nákladov za poskytovanie stravy v školskej jedálni.
Článok 3
Výška príspevku na čiastočnú úhradu v materskej škole
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov

materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 30 €, a to aj v prípade, ak prijaté dieťa
materskú školu z rôznych dôvodov nenavštevuje.
2. Príspevok sa uhrádza vopred do 10-teho dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Pri

neuhradení poplatku zákonným zástupcom za predchádzajúce dva mesiace bude dieťa z
materskej školy vylúčené na základe rozhodnutia riaditeľa.

3. Príspevok na režijné náklady v materských školách uhrádza zákonný zástupca dieťaťa,

ktorému bola umožnená donáška hotového jedla do školskej jedálne pri materských školách(
na základe požadovanej diéty ) vo výške 10 € mesačne. V prípade neprítomnosti takéhoto
dieťaťa viac ako 10 dní za mesiac, bude réžia vo výške 50 %, t.j. 5 € mesačne.
4. Príspevok na režijné náklady je nevratný.

Článok 4
Oslobodenie od uhrádzania príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
za pobyt v materskej škole
1. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza 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
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
2. Uhradený príspevok v materskej škole môže byť vrátený na základe rozhodnutia zriaďovateľa
za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov, čo zákonný zástupca vyjadrí
preukázateľným písomným spôsobom.
3. V prípade, ak dieťa dochádzalo do materskej školy pomernú časť určeného času, z dôvodu prerušenia
prevádzky materskej školy zapríčinenej zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, uhrádza

zákonný zástupca 50 % určeného príspevku.
4.

V prípade, ak dieťa nedochádzalo do materskej školy z dôvodu pandémie COVID 19, prírodná
pohroma, ozbrojený konflikt, vyššia moc, zákonný zástupca príspevok za dieťa neuhrádza.

Článok 5
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt
v školskom klube detí
1. Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s
a) činnosťou školského klubu detí na žiaka mesačnou úhradou 20 €,
b) činnosťou ranného školského klubu detí mesačnou úhradou sumou 5 € na žiaka.
2. Príspevok sa uhrádza vopred do 10-teho dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Pri

neuhradení poplatku zákonným zástupcom za predchádzajúce dva mesiace, bude žiak zo
školského klubu detí vylúčený na základe rozhodnutia riaditeľa školy.
3. V prípade, ak žiak dochádza do školského klubu detí pomernú časť určeného času, z dôvodu prerušenia
prevádzky školského klubu detí, zapríčinenej zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi,

uhrádza zákonný zástupca 50 % určeného príspevku.
Článok 6
Oslobodenie od uhrádzania príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
za pobyt v školskom klube detí
1.

Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v školskom klube detí, ak zákonný zástupca predloží
doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej
núdzi ( § 2 písm. c) zák. č.601/2003 Z .z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov).

2. V prípade, ak dieťa nedochádzalo do školského klubu z dôvodu pandémie COVID 19, prírodná
pohroma, ozbrojený konflikt, vyššia moc, zákonný zástupca príspevok za dieťa neuhrádza.

Článok 7
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom
v základnej umeleckej škole
1. Zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na základnej
umeleckej škole na žiaka mesačne podľa druhu výučby.
a/ Prípravné štúdium
a) individuálne vyučovanie v hudobnom odbore sumou 15,00 € na mesiac
b) kolektívne vyučovanie vo všetkých odboroch sumou 10,00 € na mesiac
b/ Základné štúdium - kolektívne vyučovanie pre žiakov do 25 rokov
a) výtvarný odbor sumou 10,00 € na mesiac
b) tanečný odbor sumou 10,00 € na mesiac
c) literárno - dramatický odbor sumou 10,00 € na mesiac
c/ Základné štúdium - individuálne vyučovanie pre žiakov do 25 rokov
a) hudobný odbor sumou 15,00 € na mesiac
b) vedľajší (obligátny) nástroj sumou 7,50 € na mesiac
d/ Dospelý nad 25 rokov prispieva na úhradu nákladov spojených so štúdiom nasledovne
a) individuálne vyučovanie v hudobnom odbore sumou 150,00 € na mesiac
b) kolektívne vyučovanie vo všetkých odboroch sumou 50,00 € na mesiac
2. V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa sa úhrada znižuje na 50 % sumy v príslušnom

odbore.
3. Príspevok za školné uhrádza rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa nasledovne .
a) september až december bežného roka jednou platbou
b) január až jún bežného roka jednou platbou
4.

Rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa môže požiadať o rozdelenie platby alebo o úhradu
školného formou mesačných splátok. Po neuhradení poplatku za školné za predchádzajúce
tri mesiace bude žiak na základe rozhodnutia riaditeľa školy zo štúdia vylúčený.

5. Vedľajší (obligátny) nástroj majú žiaci študujúci spev povinný a nespoplatnený v rámci

individuálnych učebných plánov, ostatným žiakom povoľuje obligátny nástroj riaditeľ školy
iba v prípade dlhodobých výborných študijných výsledkov na nástroji hlavnom.
6. Zriaďovateľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku

na čiastočnú úhradu nákladov – školného v základnej umeleckej škole , ak zákonný zástupca
predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v
hmotnej núdzi ( § 2 písm. c) zák. č.601/2003 Z .z. o životnom minime a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
Článok 8
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za poskytovanie
stravy v školskej jedálni
1. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré
uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií

stravníkov v nadväznosti na výživové dávky odporúčané Ministerstvom školstva SR, v cene
stravného je surovinová hodnota a režijné náklady.
2. Zákonní zástupcovia detí a žiakov sú povinní rešpektovať podmienky poskytovania dotácie
v zmysle zákona § 4 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR a tiež ust. § 140 odst. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon):
a) Zákonný zástupca je povinný v prípade záujmu o poskytnutie stravovania v školskej
jedálni prihlásiť dieťa, žiaka na stravu formou vyplnenia a odovzdania „Prihlášky na
stravu v ŠJ“, kde svojím podpisom súhlasí s dodržiavaním stanovených pravidiel.
b) V prípade, ak zákonný zástupca neodhlási dieťa, žiaka zo stravy (podľa podmienok
určených školou), v súlade s nariadením ust. § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. je povinný
uhradiť náklady na stravu v plnej výške stravného vrátane celej výšky dotácie za každý
neohlásený deň.
c) Deťom odkázaným na diétne stravovanie zriaďovateľ školy, v prípade splnenia
podmienok (podľa potvrdenia odborného lekára u druhu požadovanej diéty) a ak nemá
vytvorené podmienky pre výrobu určených diét v zmysle ust. § 140 odst. 5 zákona č.
245/2008 Z.z., t.j.:
- Šetriaca diéta (pri chorobách tráviaceho traktu, obezite)
- Diabetická diéta (pri zvýšenej hladine krvného cukru - cukrovka)
- Bezlepková diéta (porucha vstrebávania lepku - celiakia),
vyplatí zákonnému zástupcovi dieťaťa dotáciu na stravu, v súlade s nariadením ust. § 4
zákona č. 544/2010 Z.z. na jeho účet najneskôr do 15 pracovných dní po ukončení
kalendárneho štvrťroka.
3.

Po zapracovaní podmienok dotácie na stravu v zmysle ustanovení §4 zákona 544/2010 Z.z.
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a zavedenia úhrad
časti režijných nákladov sa mení výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a dospelého
stravníka nasledovne:

Úhrada nákladov na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín a réžia za 1 deň:

Kategória
stravníkov
MŠ (od 2-5
rokov)
MŠ –
predškoláci od 5
do 6 rokov pri
plnení PPV *
MŠ –
predškoláci od 6
rokov pri plnení
PPV
Dospelí
stravníci,
zamestnanci MŠ

Stravné Desiata
(úhrada
bez
dotácie)
2,04
0,38

Obed

Olovrant

0,90

0,26

Réžia
za
jeden
deň
0,50

Výška
dotácie
na
stravu
bez
dotácie
1,30 €

Úhrada
stravného
zákonným
zástupcom
2,04 €

2,04

0,38

0,90

0,26

0,50

0,74 €
(v prípade
dotácie)

2,04

0,38

0,90

0,26

0,50

bez
dotácie
**

2,04 €

2,50

-

1,41

-

1,09

bez
dotácie

2,50 €

Kategória
stravníkov
ZŠ I. stupeň
(ročníky 1-4)

Stravné Desiata
(úhrada
bez
dotácie)
1,90
-

ZŠ II. stupeň
(ročníky 5)

2,10

-

ZŠ II. stupeň
(ročníky 6-9)
strava v PTŠ
Dospelí
stravníci,
zamestnanci ZŠ

2,10

-

2,50

-

Obed

Olovrant

1,21
1,30

1,41

-

Réžia
za
jeden
deň
0,69

Výška
dotácie
na
stravu
1,30 €

-

0,80

1,30 €

-

2,10

1,30 €

-

1,09

bez
dotácie

Úhrada
stravného
zákonným
zástupcom
0,60 €
(v prípade
dotácie)
0,80 €
(v prípade
dotácie)
0,80 €
(v prípade
dotácie)
2,50 €

a) Obec Bernolákovo je prijímateľom dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa vo výške 1,30 Eur). Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
alebo žiaka sa poskytuje v sume 1,30 Eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo
výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a
odobralo stravu; za vyučovanie v základnej škole sa považuje aj individuálne vzdelávanie,
ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole. Dotácia na stravu
je primárne určená na zabezpečenie obeda.
b) Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa alebo žiaka možno poskytnúť
na zabezpečenie obeda a iného jedla (ďalej len “strava”) v materskej škole a v základnej škole
na :
a) každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a v materskej škole
alebo v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v
hmotnej núdzi,
b) dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.
c) Ak dieťa, ktoré spĺňa podmienky na poskytnutie dotácie podľa ods. 7, neodobralo stravu z
dôvodu, že zriaďovateľ školskej jedálne nemá vytvorené podmienky pre výrobu určených diét
v zmysle § 140 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. pre deti odkázané na diétne stravovanie, v
prípade doloženia potvrdenia odborného lekára podľa druhu požadovanej diéty t. j.:
- šetriaca diéta (pri chorobách tráviaceho traktu)
- bezlepková diéta (pri poruche vstrebávania lepku),
- diabetická diéta
zriaďovateľ vyplatí zákonnému zástupcovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené
do starostlivosti rozhodnutím súdu, na jeho/jej účet poskytnutú dotáciu na stravu v sume 1,30 €
za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo
vyučovania v základnej škole. Nárok na vyplatenie vznikne po vyúčtovaní príslušného mesiaca.
*PPV – povinné plnenie predprimárneho vzdelávania
** - o dotáciu treba požiadať

1) Réžia v Materských školách sa zarátava pri desiate (napr. strava len desiata 0,88 €; len desiata
a obed 1,78 €)
2) Materské školy, Komenského a Kondrótova sú zaradené od 1.9.2020 v 3. finančnom pásme.
3) V prípade detí základnej školy je poplatok za réžiu stanovený v tabuľke a je nevratný.
4) Základná škola, Komenského 3, Bernolákovo je zaradená od 1.9.2020 v 3. finančnom pásme
5) Réžia v školskej jedálni pri ZŠ je pripočítaná ku každému odobratému obedu.

Preplatky budú rodičom vyplatené v nasledovných termínoch:
- do 30.6. za detí ktorých dochádzka končí k 30.6. daného roka
- do 31.7. za deti ktorých dochádzka končí k 31.7. daného roka
- do 31.12. za druhý polrok
Článok 9
K úhrade príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v materskej škole, školskom klube
detí, za úhradu nákladov spojených so štúdiom na základnej umeleckej škole a za poskytovanie
stravy v školskej jedálni sa vzťahujú osobitné predpisy:
a) Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
b) Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok 10
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto nariadenia sa môžu vykonať prijatím nového všeobecne záväzného

nariadenia alebo dodatkom k pôvodnému nariadeniu.
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce
Bernolákovo na svojom 15. zasadnutí dňa 30.11.2021, uznesením číslo 8/15/2021.
3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 18.12.2021.
4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie obce Bernolákovo č. 3/2021.

Bc. Miroslav Turenič
zástupca starostu obce

VZN schválené dňa: 30.11.2021
VZN vyvesené dňa: 3.12.2021
VZN zvesené dňa:
VZN účinné:
18.12.2021

