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Obec Košická Belá
Obecné zastupiteľstvo v Košickej Belej v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)  

vydáva

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Košická Belá
č. 1/2022

o výške príspevku  zákonného zástupcu dieťaťa  v školách a školských zariadeniach
zriadených  Obcou Košická Belá

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

1. Všeobecné záväzné nariadenie sa vydáva pre školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom
je Obec Košická Belá

a) Materská škola Košická Belá
b) Školský klub detí  pri ZŠ Košická Belá
c) Školská jedáleň pri ZŠ Košická Belá

2. Príspevok je poplatok zákonného zástupcu,
a) výšku a splatnosť na čiastkovú úhradu výdavkov  za pobyt dieťaťa v materskej školy
b) výšku a splatnosť na čiastkovú úhradu výdavkov školského klubu detí
c) výšku a platnosť príspevku na čiastkovú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a

podmienky úhrady  v školskej jedálni.

3. Výška príspevku zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa a činnosť v materských školách sa určuje
na  mesiac  a školský  rok.  Pri  výpočte  výšky  príspevku  sa  neprihliada  na  kalendárne  dni
neprítomnosti dieťaťa, štátne sviatky, školské voľná a školské prázdniny v termíne od 02.09. do
30.06. 

Čl. 2
Výška príspevku v     materských školách

1.  Mesačný príspevok zákonného zástupcu  na čiastkovú úhradu výdavkov  za pobyt dieťaťa v 
materskej školy 
- na jedno dieťa sumou         10 € / mesiac, 
- na jedno dieťa do 3 rokov  20 € / mesiac

2. Mesačný príspevok sa neuhrádza za  :
a)  dieťa, ktoré  má  prerušenú  dochádzku  do  materskej  školy  na  viac  ako  30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní, čo musí zákonný zástupca v zmysle § 28/8, písmeno a) školského zákona preukázať
 Mesačný príspevok zákonného zástupcu  sa odpúšťa v mesiaci
b) dobu v čase letných školských prázdnin, kedy je prerušená prevádzka školy
c) dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
d) 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 podľa zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci 
v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
e) ostatné v zmysle § 28/7 školského zákona



Čl. 3
Výška príspevku v     školskom klube detí

1) V zmysle  § 114 školského zákona za  pobyt  v školskom klube  detí  zriadeného  obcou prispieva
zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí mesačne
na jedno dieťa sumou: 7 € / mesiac

Čl. 4
Výška príspevku v     školskej jedálni 

1.  Na  základe  rozhodnutia  Regionálneho  úradu  verejného  zdravotníctva  v Košiciach  môže  školská
jedáleň  pri  základnej  škole  poskytovať  stravu  deťom  príslušnej  základnej  školy,  materskej  školy
a zamestnancom príslušnej základnej  a materskej školy, zamestnancom obce a cudzím stravníkom.

2. Veľkosť porcie jedla je daný vekovou kategóriou stravníka podľa zákonných výživových dávok.

3.  Veľkosť  porcie  dospelej  osoby,  t.j.  zamestnanca  materskej  školy  a školského  zariadenia
v zriaďovateľskej  pôsobnosti  Obce  Košická  Belá  je  zhodná  s normou  žiaka  strednej  školy  (15-19
rokov). Školská jedáleň neposkytuje stravu v reštauračných normách.

4. V zmysle § 140 a § 141 školského zákona prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov
v ŠJ  vo  výške  nákladov na  nákup potravín  podľa  vekových kategórií  stravníkov v nadväznosti  na
odporúčané  výživové  dávky  v  súlade  s  3  finančným  pásmom  na  nákup  potravín  vydaných
Ministerstvom  školstva,  vedy  ,  výskumu  a  športu  SR  na  jedno  jedlo  podľa  vekových  kategórií
stravníkov. Zákonný zástupca  prispieva aj na  úhradu režijných nákladov v ŠJ.

5.  Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ a príspevok na režijné náklady v ŠJ je:
P.č.  Kategória Stravná jednotka

 na nákup
potravín

 Spolu
stravná jednotka

na nákup
potravín

Režijné  náklady
( hradí zákonný

zástupca)

1 MŠ stravníci od 2do 6
rokov

desiata 0,50 €
2,10 0,30 €/ 1 obedobed 1,20 €

olovrant 0,40 €

2 ZŠ od 6 do 11 rokov obed 1,70 € 1,70 € 0,30 €/ 1 obed

3 ZŠ od 11 do 15 rokov obed 1,90 € 1,90 € 0,30 €/ 1 obed

4
 Zamestnanci:  školskej
jedálne, MŠ, ZŠ a obce obed 2,40 € 2,40 €

Určí sa interným
predpisom školy
alebo školského

zariadenia

5
Iné fyzické osoby  so

súhlasom RÚVZ obed 2,40 € 2,40 €
Určí sa interným
predpisom školy
alebo školského

zariadenia

6.    Dospelý stravník uhrádza za jedno hlavné jedlo príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ
vo výške nákladov na nákup potravín a príspevok na režijné náklady v ŠJ, ktoré určí  riaditeľ
príslušnej školy alebo školského zariadenia s právnou subjektivitou.
 



Čl. 5

Platenie príspevku

1.  Platenie príspevku  za  pobyt  dieťaťa  v materskej  škole zriadenej  obcou  je  zákonný  zástupca
povinný uhradiť a to  do 20. dňa v danom kalendárnom mesiaci  na účet obce poštovou poukážkou,
alebo bankovým prevodom na účet Obce Košická Belá: SK83 7500 0000 0040 3015 7656 alebo v
hotovosti do pokladne obce.

2. Platenie príspevku za pobyt dieťaťa v školskom klube detí platí  zákonný zástupca mesačne  a to
do 10. dňa v danom kalendárnom mesiaci   bankovým prevodom  na príjmový účet  Základnej školy:
SK96 0200 0000 0016 8472 8557. 

3. Platenie príspevku na stravu dieťaťa  je povinný  zákonný zástupca a dospelý stravník uhradiť a to
najneskôr do 10. dňa v danom  kalendárnom mesiaci na účet školskej jedálne poštovou poukážkou,
alebo bankovým prevodom na účet  Školskej jedálne: SK43 0200 0000 0016 3377 3956 

4. Vyúčtovanie a spôsob platenia upraví vedúca školskej jedálne interným predpisom. Interný predpis
musí byť riadne zverejnený na verejne prístupnom mieste v rámci budovy školskej jedálne.

Zrušovacie  ustanovenia

VZN  č.3/2014  zo  dňa  31.10.2014  stráca  účinnosť  dňom nadobudnutia  účinnosti  nového  VZN
č.1/2022.

Záverečné  ustanovenia

Návrh VZN vyvesené  dňa:  22.11.2022

Návrh VZN  zvesený dňa:   08.12.2022

Na tomto všeobecno záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo 

v Košickej Belej dňa 12.12.2022  uznesením č. 1/2022-6

VZN  vyvesené dňa : 14.12.2022
VZN  zvesené dňa:    30.12.2022
VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2023

V Košickej Belej dňa : 13.12.2022      Ing. Jozef Petkač
        starosta obce


