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VZN č.1/2019 

 

Obec Trstené pri Hornáde v súlade s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

           v y d á v a 

 

     Všeobecne záväzné nariadenie obce 
       č. 1/2019 
 

 O mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole 
Trstené pri Hornáde  

 O výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa 
v Materskej škole Trstené pri Hornáde 

 O výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti Školského 
klubu detí Trstené pri Hornáde 

 O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v Školskej jedálni 
pri Materskej škole Trstené pri Hornáde 

Obecné zastupiteľstvo miestnej samosprávy obce Trstené pri Hornáde podľa § 11 odst. 4 písm. g, 
zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto 
všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“). 

 

          § 1 
        Účel a predmet 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie, bližšie upravuje práva a povinnosti rodičov alebo inej 
fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej 
starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný zástupca“), navštevujúce Základnú 
školu Trstené pri Hornáde, Školský klub detí Trstené pri Hornáde, Školskú jedáleň pri Materskej 
škole Trstené pri Hornáde a Materskú školu Trstené pri Hornáde – zriadené obcou Trstené pri 
Hornáde. 
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                      § 2 
              Pôsobnosť 
 

Toto nariadenie je záväzné pre všetkých zákonných zástupcov, ktorí majú dieťa zverené do 
osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, 
navštevujúce Základnú školu Trstené pri Hornáde, Školský klub detí Trstené pri Hornáde, Školskú 
jedáleň pri Materskej škole Trstené pri Hornáde a Materskú školu Trstené pri Hornáde – zriadené 
obcou Trstené pri Hornáde. Zároveň sa vzťahuje na dospelých stravníkov stravujúcich sa 
v Školskej jedálni pri Materskej škole Trstené pri Hornáde. 
 
 

           § 3 
           Zápis detí, ktoré majú povinnosť plniť povinnú školskú dochádzku 
 

1. Termín zápisu 

Obec Trstené pri Hornáde v súlade s ustanovením § 20 odst. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
školský zákon) ukladá riaditeľovi Základnej školy Trstené pri Hornáde prvú pracovnú aprílovú 
stredu v budove starej ZŠ, il. Školská č. 94 na prvom poschodí č. d. 54 v čase od 14:00 hod do 
17:30 hod. a za ním nasledujúci pracovný štvrtok v novej budove ZŠ na prízemí v kancelárií 
zástupkyne riaditeľa školy v čase od 7:30 hod. do 8:45 hod. vykonať zápis detí, ktoré majú začať 
plniť povinnú školskú dochádzku (ďalej len zápis)  v termíne od 01. apríla do 30. apríla, ktorý 
predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. 
 

2. Zverejnenie zápisu 

Obec Trstené pri Hornáde v súlade s ustanovením § 20 odst. 3 písm. a) školského zákona ukladá 
riaditeľovi Základnej školy Trstené pri Hornáde zverejniť v dobe od 01. marcapríslušného roku 
miesto a čas zápisu, k nasledujúcemu školskému roku zákonným zástupcom po dohode so 
zriaďovateľom takto: 

 v budove Základnej školy Trstené pri Hornáde 

 na internetovej stránke obce Trstené pri Hornáde 

 v budove Materskej školy Trstené pri Hornáde 

 na úradnej tabuli obce pri SAD zastávke v obci Trstené pri Hornáde 

 

3. Požiadavky Základnej školy Trstené pri Hornáde pri zápise žiaka 

V súlade s § 20 odst. 4 školského zákona Základná škola pri zápise žiaka vyžaduje tieto osobné 
údaje: 

a) Meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne 
občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa 

b) Meno, priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov 
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                    Zápis detí v Materskej škole Trstené pri Hornáde 
 

4. Termín zápisu 

Obec Trstené pri Hornáde ukladá riaditeľovi Materskej školy Trstené pri Hornáde v dvoch 
pracovných dňoch vykonať zápis detí, ktoré majú záujem navštevovať Materskú školu (ďalej len 
zápis)  v termíne od 01. mája do 31. mája, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom 
bude dieťa navštevovať Materskú školu. 
 
 

                                                                        §  4  
  Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v Materskej škole     
                                                   Trstené pri Hornáde 
 

1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa 
v Materskej škole Trstené pri Hornáde. 

Na základe návrhu riaditeľa materskej školy, Obec Trstené pri Hornáde v súlade s ustanovením § 
28 odst. 5 školského zákona určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov 
za pobyt dieťaťa v Materskej škole Trstené pri Hornáde v sume 10 €/mesiac. Táto suma v súlade 
s § 28 odst. 6 školského zákona neprevyšuje 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené 
dieťa podľa ustanovenia § 2 písm. c zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Opatrenia MPSVaR o úprave súm 
životného minima na dané obdobie. 

 

2. Oslobodenie od uhrádzania mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za 
pobyt dieťaťa v materskej škole 

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný 
zástupca dieťaťa zo zákona neuhrádza za dieťa:  

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 
b) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu 

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole po 
písomnom požiadaní  na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa: 

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe 
nasledujúcich kalendárnych dní  z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 
preukázateľným spôsobom  

b) ktoré 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 
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3. Rozhodnutie o výške mesačného príspevku 

Rozhodnutie o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa 
v materskej škole vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa riaditeľ materskej školy v súlade s týmto 
nariadením. 

 

          § 5 
     Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s činnosťou Školského  
                                       klubu detí Trstené pri Hornáde 
 

1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 
školského klubu detí. 

Obec Trstené pri Hornáde v súlade s ustanovením § 114 odst. 6 ž 8 školského zákona určuje výšku 
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Školského klubu 
detí zriadeného Obcou Trstené pri Hornáde takto: 

- sumu 7 €/mesiac za každé dieťa navštevujúce školský klub detí 

Tieto sumy v súlade s § 114 odst. 7 školského zákona neprevyšujú 15% sumy životného minima 
pre jedno nezaopatrené dieťa podľa ustanovenia § 2 písm. c zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom 
minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Opatrenia 
MPSVaR o úprave súm životného minima na dané obdobie. 

 

2. Rozhodnutie o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených 
s činnosťou školského klubu detí 

Rozhodnutie o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského 
klubu detí, vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa riaditeľ Základnej školy Trstené pri Hornáde 
v súlade s týmto nariadením. 

 

 

             § 6 
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov, výška príspevku na režijné náklady 

a podmienky úhrady v Školskej jedálni 
 
Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup 
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami určenými 
Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky bez úhrady režijných 
nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov. 

1. Stanovuje sa 2. finančné pásmo na nákup potravín na jedno jedlo pre stravníkov všetkých 
vekových kategórií vrátane dospelých straníkov. 
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2. Školská jedáleň zabezpečuje prípravu a výdaj jedál a nápojov pre : 

- deti v čase ich pobytu v materskej škole a zamestnancov materskej školy 
- žiakov, ktorí sa zúčastnili vyučovania v základnej škole a zamestnancov základnej 

školy 
- zamestnancov Obecného úradu 
- cudzí stravníci, iní 

3. V školskej jedálni sa nepripravujú diétne jedlá pre deti a žiakov, u ktorých podľa 
posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie podľa 
materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie vydané Ministerstvom 
školstva Slovenskej republiky. 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov, výška príspevku na režijné náklady a podmienky 
úhrady v školskej jedálni - materská škola 

1. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výška režijných nákladov pre deti 
materskej školy, ktoré navštevujú nižší ako posledný ročník pred plnením povinnej 
školskej dochádzky, kde zákonný zástupca nie 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 v znení neskorších predpisov):  

Desiata                                                                                                                              0,36 € 
Obed                                                                                                                                  0,85 € 
Olovrant                                                                                                                            0,24 € 
Spolu za jeden deň                                                                                                          1,45 € 
Režijné náklady uhrádza obec                                                                                            0 € 
 

2. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výška režijných nákladov pre deti 
materskej školy , ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy pred plnením povinnej 
školskej dochádzky, kde zákonný zástupca nie 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 v znení neskorších predpisov):   

Desiata                                                                                                                               0,36 € 
Obed                                                                                                                                   0,85 € 
Olovrant                                                                                                                             0,24 € 
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa                                 1,20 € 
Spolu za jeden deň                                                                                                           0,25 € 
Režijné náklady uhrádza obec                                                                                              0 € 
 

3. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výška režijných nákladov pre deti 
materskej školy , ktoré navštevujú iný ako  posledný ročník pred plnením povinnej  
školskej dochádzky , kde zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží 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 v znení neskorších predpisov), sumu vo výške 1,20 € uhradí štát.   

Desiata                                                                                                                                0,36 € 
Obed                                                                                                                                    0,85 €  
Olovrant                                                                                                                              0,24 € 
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Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa                                  1,20 € 
Spolu za jeden deň                                                                                                            0,25 € 
Režijné náklady uhrádza obec                                                                                              0 € 
 

4.  Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výška režijných nákladov pre 
zamestnancov materskej školy: 

Obed                                                                                                                                   1,33 € 
Režijné náklady na obed uhrádza zamestnanec                                                         1,50 € 
Spolu za jeden deň                                                                                                           2,83 € 
 

5. Počet detí materskej školy a zamestnancov materskej školy, ktorí v daný deň odoberú 
stravu, prihlasuje poverený pracovník školskej jedálne vedúcej školskej jedálne denne do 
08.00 hod. 

6. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a režijných nákladov uhrádza zákonný zástupca 
vopred do 15. dňa v mesiaci a to buď cez internetbanking, osobne u p. vedúcej školskej 
jedálne alebo v pokladni na Obecnom úrade. 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov, výška príspevku na režijné náklady a podmienky 
úhrady v školskej jedálni – základná škola 

1. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výška režijných nákladov pre žiakov 
základnej školy vo veku od 6 do 11 rokov, ktorí sa zúčastnia vyučovania základnej školy 
a odoberú obed: 

Obed                                                                                                                                  1,15 € 
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa                                1,20 € 
Spolu za jeden deň                                                                                                                0€ 
Režijné náklady uhrádza obec                                                                                             0€ 
 

2.  Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výška režijných nákladov pre žiakov 
základnej školy vo veku od 11 do 15 rokov, ktorí sa zúčastnia vyučovania základnej školy 
a odoberú obed: 

Obed                                                                                                                                   1,23 € 
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa                                 1,20 € 
Spolu z jeden deň                                                                                                             0,03 € 
Režijné náklady uhrádza obec                                                                                             0 € 

3. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výška režijných nákladov pre 
zamestnancov základnej školy: 

Obed                                                                                                                                    1,33 € 
Režijné náklady na obed uhrádza zamestnanec                                                          1,50 € 
Spolu za jeden deň                                                                                                            2,83 € 
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4. Zákonný zástupca žiaka základnej školy, ktorý sa nezúčastní vyučovania základnej školy 
a súčasne neoprávnene odoberie stravu je povinný uhradiť v prípade žiaka základnej školy 
vo veku od 6 do 11 rokov sumu 1,15€/obed a v prípade žiaka základnej školy vo veku od 
11 do 15 rokov sumu 1,23 €/obed. Úhradu za neoprávnené odobratý obed je zákonný 
zástupca žiaka povinný uhradiť v termíne podľa pokynov vedúcej školskej jedálne. 

5. Zákonný zástupca žiaka základnej školy prihlasuje žiaka na stravu na predpísanom tlačive 
,, PRIHLÁŚKA NA STRAVOVANIE “, ktoré vyplnené odovzdá vedúcej školskej jedálne. Toto 
tlačivo tvorí prílohu tohto VZN. 

6. Odhlásiť alebo prihlásiť na stravovanie je možné deň vopred, resp. do 07.30 hod. v prípade 
choroby. Za neodobratú a včas nedohlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada 
neposkytuje. 

7. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a režijných nákladov uhrádza zákonný zástupca 
vopred do 15. dňa v mesiaci a to buď cez internetbanking, osobne u p. vedúcej školskej 
jedálne alebo v pokladni na Obecnom úrade. 

                                                           § 8 
                                                   Záverečné ustanovenia  
 

1. Týmto VZN sa ruší VZN č. 1/2013 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v Základnej škole Trstené pri Hornáde, o výške mesačného príspevku 
na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v Materskej škole Trstené pri Hornáde, 
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Školského klubu 
detí Trstené pri Hornáde a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky 
úhrady v školskej jedálni pri Materskej škole Trstené pri Hornáde, ktoré bolo schválené 
uznesením obecného zastupiteľstva č. 151/13 dňa 15. 04. 2013 a VZN č. 1/2015, ktorým 
sa mení VZN č. 1/2013, ktoré bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 71/15 
dňa 10. 12. 2015. 

2. Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

3. Obecné zastupiteľstvo obce Trstené pri Hornáde sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 
................................., uznesením č......................../2019 a toto VZN nadobúda účinnosť 
dňa 01. 09. 2019. 

 
 
 
 
 
                                                                                     ........................................... 
                                                                                                 Mgr. Matej Kočiš 
                                                                                                   starosta obce 
Prílohy:  
Prihláška na stravovanie 
Metodika výpočtu režijných nákladov na jedno jedlo 
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PRIHLÁŚKA NA STRAVOVANIE 

 

Meno a priezvisko:...................................................................................trieda.......................... 

Bydlisko dieťaťa/žiaka:................................................................................................................. 

Meno a priezvisko matky/otca (zákonného zástupcu ):............................................................... 

Telefón. Číslo :................................. 

Záväzne prihlasujem svoje dieťa/žiaka na stravovanie v školskej jedálni na školský rok  

.............../.................... odo dňa :....................................... 

Spôsob úhrady: 

Platba za stravné sa uhrádza vopred do15 dňa v mesiaci a to : 

 bankovým prevodom na účet číslo : SK6456000000000454920012 

 pokladňa na Obecnom úrade  

 osobne u p. vedúcej školskej jedálne               (správne zakrúžkujte) 
 

Odhlásiť alebo prihlásiť na stravovanie je možné deň vopred , resp. ráno do 07.30 hod. v prípade 
choroby. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. Plnú 
stanovenú sumu úhrady za stravu uhrádza zákonný zástupca za neodobratú stravu v danom 
stravovacom dni, ak neodhlásil dieťa/žiaka včas z poskytnutia stravy v školskej jedálni v danom 
stravovacom dni. 

 

 

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

                                                                             podpis zákonného zástupcu dieťaťa 

 

Denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín: 

 
Deti MŠ:                                                       Žiaci ZŠ: 
Desiata: 0,36 €                                             obed I.stupeň: 1,15 € 
Obed :0,85 €                                                obed II.stupeň: 1,23 € 
Olovrant: 0,24 € 
Spolu 1,45 €  
 

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom na zabezpečenie obeda a iného jedla pre dieťa 
navštevujúce materskú školu rok pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky a žiaka 
navštevujúceho základnú školu je 1,20€/deň. Rozdiel medzi finančným pásmom na nákup potravín 
a dotáciu uhrádza zákonný zástupca dieťaťa/žiaka. 
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                            Metodika výpočtu režijných nákladov na jedno jedlo 

                                                  Dospelí stravníci   

       
                     Školská jedáleň pri Materskej škole v Trstenom pri Hornáde 

       

   Náklady za rok 2018      

1. Počet vydaných jedál a pokrmov     30866 

2. Hrubá mzda zamestnancov ŠJ     
30 282,00 

€ 

3. Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní  
10 850,00 

€ 

   a fondu nezamestnanosti     

4. Náklady prevádzkové ( energie, kúrenie, voda, 
15 348,00 

€ 

  inventár, čistiace prostriedky, atď.)    

5. SPOLU (riadky2+3+4)     
56 480,00 

€ 

6. Réžia na jedno jedlo ( riadok 5 vydeliť riadkom 1) v € 1,83 € 

7. 

 
Výška poplatku na úhradu režijných nákladov 
  1,50 € 

       

       

       
Vedúca školskej jedálne   V Trstenom pri Hornáde  

Mgr. Michaela Bramuková  12.8.2019   

       

 
 
 
 
 


