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Mesto Detva, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 

§6 ods. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade 

s ustanovením §140, §114, §116, §141 a §142a Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (školský zákon) vydáva toto 



 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA DETVA  

č. 8/2021, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Detva č. 4/2019, č.7/2015 v znení VZN č. 

4/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach 

 

 
VZN č. 8/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Detva č. 4/2019, č. 7/2015 v znení VZN č. 4/2016  

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach sa mení a dopĺňa 

nasledovne 

 
 

 

1. Článok I. sa mení nasledovne:  

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu 

výdavkov v školách a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, 

ktorých zriadovateľom je mesto Detva 

 

2. Príspevky v školách a školských zariadeniach upravenú týmto nariadením zahŕňajú: 

a. príspevky na čiastočnú úhradu výdavkov, ktorými sú: 

1. príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

2. príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole 

b. príspevky na čiastočnú úhradu nákladov, ktorými sú: 

1. príspevok v školskej jedálni, 

2. príspevok na činnosť školského klubu detí, 

3. príspevok na činnosť centra voľného času, 

4. príspevok na čiastočnú úhradu ročných nákladov (školné a zápisné) na štúdium 

v jazykovej škole. 

 

3. Článok 2 „ Školská jedáleň“  sa mení nasledovne: 

 

Článok 2 

Výška, termín a spôsob úhrady príspevku v školskej jedálni 

 

1. Mesto Detva ako zriadovateľ školských stravovacích zariadení určuje výšku príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorú uhrádza zákonný zástupca žiaka 

vo výške podľa vekových kategórii stravníkov v súlade s finančnými pásmami, 

určenými Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR nasledovne: 

 

 

 

a) 
Materské 

školy 

(stravníci od 

2 do 6 rokov) 

Desiata  Obed Olovrant Cena 

potravín 

hradená 

rodičom 

spolu 

Čiastočný 

príspevok 

rodiča na 

režíjné 

náklady 

Úhrada 

rodičom 

spolu 

0 1 2 3 4 = 1+2+3 5 6 = 4 + 5 



2. pásmo - v 

€ 

0,36 0,85 0,24 1,45 0,21 1,66 

Diétne 

stravovanie v 

€ 

0,44 1,02 0,29 1,75 0,21 1,96 

 

b) 

Základné školy 

(stravníci žiaci od 6 do 

11 rokov) 

Cena potravín hradená 

rodičom žiaka 

Čiastočný príspevok 

rodiča na režíjné 

náklady 

Úhrada rodičom spolu 

0 1 2 3 = 1 + 2 

Obed € 1,15 0,18 1,33 

Desiata € 

 

0,49 - 0,49 

Diétne  

stravovanie – obed € 

1,38 0,18 1,48 

Diétne stravovanie – 

desiata € 

0,56 - 0,56 

 

 

c) 

Základné školy 

(stravníci žiaci od 11 do 

15 rokov) 

Cena potravín hradená 

rodičom žiaka 

Čiastočný príspevok 

rodiča na režíjné 

náklady 

Úhrada rodičom spolu 

0 1 2 3 = 1 + 2 

Obed € 1,16 0,18 1,34 

Desiata € 

 

0,50 - 0,50 

Diétne  

stravovanie – obed € 

1,39 0,18 1,57 

Diétne stravovanie – 

desiata € 

0,60 - 0,60 

 

d) 

Dospelí stravníci – 

zamestnanci školy 

Cena potraví hradená 

zamestnancom 

Príspevok na režíjné 

náklady 

Úhrada dospelým 

stravníkom 

0 1 2 3 = 1 + 2 

Obed € 1,26 1,40 2,66 

Diétne  

stravovanie – obed € 

1,51 1,40 2,91 

 

e) 

Cudzí stravníci  Cena potraví hradená 

cudzím stravníkom 

Príspevok cudzieho 

stravníka na režíjné 

náklady 

Úhrada cudzím 

stravníkom  

0 1 2 3 = 1 + 2 

Obed € 

 

1,26 1,40 2,66 

Diétne  

stravovanie – obed € 

1,51 1,40 2,91 

 

 

 

2. Plnú  stanovenú sumu  úhrady príspevku uhrádza zákonný zástupca dieťaťa : 

a) odobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo 

výchovno- vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej 

škole a zákonný zástupca neodhlásil dieťa z poskytovania stravy v školskej 

jedálni na daný stravovací deň 

b) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo 

výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej 

škole a zákonný zástupca neodhlásil dieťa   z poskytovania stravy v školskej 

jedálni na daný stravovací deň 

 



3. Príspevok v školskej jedálni podľa bodu 1 tohto článku sa uhrádza najneskôr do 20. dňa 

kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok 

uhrádza škole, ktorej je školská jedáleň súčasťou. 

 

4. Ak je dieťa prijaté na stravovanie v školskej jedálni v priebehu školského roka, za prvý 

mesiac stravovania sa príspevok uhrádza do termínu určeného riaditeľom školy, ktorý 

nasleduje po dni, v ktorom bolo zákonnému zástupcovi doručené rozhodnutie o prijatí 

dieťaťa na stravovanie v školskej jedálni. 

 

5. Škola zverejní na obvyklom mieste v škole a na webovom sídle školy informácie 

o výške príspevku v školskej jedálni podľa tohto všeobecne záväzného zariadenia 

a výšku dotácie na dieťa a deň, ktorá je škole poskytovaná v zmysle osobitného 

predpisu. 

 

6. V prípade, ak zákonnému zástupcovi dieťaťa vznikne nedoplatok na príspevku 

v školskej jedálni počas školského roka alebo za dobu stravovania v školskej jedálni, 

škola zákonnému zástupcovi dieťaťa po ukončení školského roka alebo bezodkladne po 

ukončení stravovania dieťaťa v školskej jedálni doručí písomné vyúčtovanie príspevku 

v školskej jedálni podľa bodu 1 tohto článku. Nedoplatok z vyúčtovania príspevku 

v školskej jedálni je zákonný zástupca povinný uhradiť v termíne určenom riaditeľom 

školy v písomnom vyúčtovaní. 

 

7. V prípade, ak zákonnému zástupcovi dieťaťa vznikne preplatok na príspevku 

v školskej jedálni počas školského roka alebo za dobu stravovania v školskej jedálni, 

škola zákonného zástupcu dieťaťa po ukončení školského roka alebo bezodkladne po 

ukončení stravovania dieťaťa v školskej jedálni informuje prostredníctvom 

elektronickej komunikácie alebo iným vhodným preukázateľným spôsobom o výške 

preplatku na príspevku v školskej jedálni podľa bodu 1 tohto článku. Preplatok 

z vyúčtovania príspevku v školskej jedálni škola vysporiada so zákonným zástupcom 

dieťaťa spôsobom dohodnutým so zákonným zástupcom. 

 

8. Ustanovenia bodov 2 až 7 tohto článku sa vzťahujú aj na príspevok za diétne 

stravovanie v školskej jedálni. 

 

9. Diétne jedlá sa môžu pripravovať pre deti, ktorých zákonný zástupca predloží 

riaditeľovi školy, ktorej súčasťou je školská jedáleň, potvrdenie ošetrujúceho lekára, že 

zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie podľa materiálno-spotrebných 

noriem a receptúr pre diétne stravovanie vydaných MŠVVaŠ SR, ktoré obsahuje aj údaj 

o druhu diéty.  

 

10. Podmienky poskytovania diétneho stravovania určí riaditeľ školy, súčasťou ktorej je 

školské jedáleň, vo vnútornom predpise a zverejní na obvyklom mieste v škole a na 

webovom sídle školy najneskôr do 31. júla príslušného kalendárneho roka. Vo 

vnútornom predpise riaditeľ školy stanoví najnižší počet diétnych jedál, ktoré bude 

možné pripravovať v školskej jedálni. 

 

11. Ak školská jedáleň nepripravuje diétne jedlá a zákonný zástupca dieťaťa v hmotnej 

núdzi  predloží riaditeľovi školy, ktorej je školská jedáleň súčasťou, potvrdenie 

ošetrujúceho lekára, že zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie, škola 

vyplatí zákonnému zástupcovi dieťaťa dotáciu na podporu výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa poskytovanú škole na základe osobitného predpisu.  

 

4. Znenie článku 6 „ Materská škola“ sa mení nasledovne: 

 

 



Článok 6 

Materská škola 

 

1. Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 28 ods. 5 školského zákona určuje výšku 

mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt 

dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Detva jednotnou sumou 

vo výške 18,00€  

( slovom: osemnásť eur.)  

2. Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci. Úhradu 

príspevku možno vykonať bezhotovostne bankovým prevodom na účet materskej školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Detva, alebo poštovou poukážkou.  

 

5.  Za článkom 7 „Jazyková škola“ sa vkladá nový článok 8 „Oslobodenie od povinnosti uhrádzať 

príspevok v školskej jedálni“ s nasledovným znením: 

 

Článok 8 

Oslobodenie od povinnosti uhrádzať príspevok v školskej jedálni 

 

1. Príspevok na čiastočnú uhradu nákladov v školskej jedálni podľa článku 2 tohto 

všeobecne záväzného nariadenia sa neuhrádza, ak zákonný zástupca dieťaťa predloží 

riaditeľovi školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov 

k dávke v hmotnej núdzi alebo mu bola úradom práce sociálnych vecí a rodiny 

schválená dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného 

sociálnym vylúčením. 

 

 

6. Doterajší Článok 8 „Záverečné ustanovenia“ sa označuje ako Článok 9 s týmto znením: 

 

Článok 9 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia VZN mesta Detva č. 4/2019 a č. 7/2015 v znení VZN č. 4/2016, 

neupravené touto novelizáciou,  ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.   

 

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa: 5.1.2022 

 

 

 

 

  Ing. Ján Šufliarský 

primátor mesta Detva 

 

 


