
 

Obec Strečno v zmysle §6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, ďalej podľa §6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v 

školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  

predpisov a v súlade s §28 ods. 5, §114 ods. 6, §116 ods. 6 a §140 ods. 10 zákona č. 245/2008 

Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov  (ďalej len „školský zákon“) vydáva toto 

 

NÁVRH 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
 

č. 3/2022 
 

o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za 

pobyt dieťaťa v materskej škole 

o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosti školského klubu detí 

o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov, výške 

príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni 

o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosti centra voľného času                                            

 

 

§ 1 

Základné ustanovenie 

 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje výšku mesačného príspevku 

zákonného zástupcu dieťaťa, zákonného zástupcu žiaka alebo inej fyzickej osoby než rodiča, 

ktorá ma dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe 

rozhodnutia súdu  na: 

a) čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 

b) čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí 

c) čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v 

školskej jedálni 

d) čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času. 

 

 

§ 2 

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za 

pobyt dieťaťa v materskej škole 

 

(1) Obec Strečno v súlade s ustanovením §28 ods. 5 školského zákona určuje výšku 

mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu  výdavkov za pobyt 

dieťaťa v materskej škole nasledovne: 

a) v sume 23,00 €/ mesiac/dieťa 

b) v sume 11,50 €/mesiac/dieťa na ½ dennú prevádzku. 



 

(2) Ak zákonný zástupca prihlási dieťa do dvoch materských škôl, poskytne písomné čestné 

vyhlásenie jednej materskej škole v súlade s § 7a) ods. 5 zákona č. 597/2003 Z.z. 

o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších 

predpisov na započítanie dieťaťa do zberu údajov. 

 

(3) Pre zákonného zástupcu, ktorý prihlási dieťa do dvoch materských škôl a neposkytne 

čestné vyhlásenie Materskej škole Strečno, bude výška mesačného príspevku na 

čiastočnú úhradu  nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole 140 €/mesiac. 

 

(4) Príspevok sa neuhrádza z dôvodov uvedených v §28 ods. 6 školského zákona. 

 

(5) Za dieťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie, sa považuje dieťa, ktoré bolo 

takto uvedené vo výkaze Škol 40-01 k 15. septembru príslušného roka. 

 

(6) Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ školy vo vnútornom predpise školy.  
 
 

§ 3 

Výška mesačného príspevku  zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosti školského klubu detí 

 

(1) Obec Strečno v súlade s ustanovením §114 ods. 6 školského zákona určuje výšku 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí 

v termíne od 1.9. do 30.6. školského roka v sume 12,00 €/mesiac/žiak.  

(2) Na úhradu nákladov spojených s aktivitami školského klubu detí počas školských 

prázdnin prispieva zákonný zástupca neplnoletého žiaka vo výške určenej riaditeľom 

základnej školy podľa finančnej náročnosti danej činnosti. 

(3) Príspevok podľa ods. 1 sa neuhrádza z dôvodov uvedených v §114 ods. 4 školského 

zákona. 

(4) Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ školy vo vnútornom predpise školy. 

 

 

§ 4 

Výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov, výška príspevku 

na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni 

 

(1) Školská jedáleň poskytuje deťom a žiakom stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, 

ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa 

Finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov. Prílohou č. 1 k tomuto VZN sú Finančné pásma na nákup potravín na 

jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 1.1.2023. 

 

(2) Obec Strečno určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku 

na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v súlade s ustanoveniami 

§140 školského zákona a v súlade s §4 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách 

v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách“).  



 

 

(3) Zriaďovateľ určuje prispievať na úhradu režijných nákladov, ktoré vznikli pri 

poskytovaní stravovania deťom a žiakom v sume 0,40 €/ jedlo a cudzím stravníkom 

v sume 1,98 €/ jedlo. 

 

(4) Hodnota stravného pozostáva z finančného limitu na nákup potravín: 

(1) pre deti MŠ v 3. finančnom pásme A 

(2) pre žiakov ZŠ v 2. finančnom pásme A 

(3) pre zamestnancov MŠ, ZŠ, cudzích stravníkov v 2. finančnom pásme B 

a režijných nákladov a jeho výška je nasledovná: 

 

a) Dieťa v MŠ s celodennou stravou (desiata + obed + olovrant).............2,50 € 

(finančný limit 2,10 € + réžia 0,40 €) 

 

b) Dieťa v MŠ poldenná strava (desiata + obed)........................................2,10 € 

      (finančný limit 1,70 € + réžia 0,40 €) 

 

c) Žiak 1. stupeň ZŠ (obed).........................................................................1,90 € 

      (finančný limit 1,50 € + réžia 0,40 €) 

 

d) Žiak 2. stupeň ZŠ (obed).........................................................................2,10 € 

      (finančný limit 1,70 € + réžia 0,40 €) 

 

e) Cudzí stravníci.........................................................................................4,18 € 

      (finančný limit 2,20 € + réžia 1,98 €) 

 

(5) Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady 

uhrádza zákonný zástupca a cudzí stravníci vopred do 15. dňa príslušného mesiaca.  

 

(6) Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady 

uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, ktorému bola poskytnutá dotácia podľa §4 zákona 

č. 544/2010 Z.z. o dotáciách, do 15. dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac. 

 

(7) V súlade s §142a školského zákona zriaďovateľ je povinný znížiť úhradu zákonného 

zástupcu dieťaťa o dotáciu poskytnutú podľa §4 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách. 

 

(8) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov sa neuhrádza z dôvodov uvedených v §140 

ods. 11 školského zákona. 

(9) Spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ školy vo vnútornom predpise školy. 

 

 

§ 5 

Výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra 

voľného času 

 

(1) Obec Strečno v súlade s ustanovením §116 ods. 6 školského zákona určuje výšku 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na činnosť centra voľného času 

(ďalej len CVČ) nasledovne: 



 

 

1.1 za dieťa materskej školy, žiaka základnej školy a študenta strednej školy s trvalým 

pobytom v obci Strečno: 

 

a) v prípade odovzdaného vzdelávacieho poukazu za prvý záujmový útvar (krúžok) 

bez poplatku (s výnimkou individuálneho záujmového útvaru podľa bodu 1.4.), 

b) v prípade účasti na činnosti záujmového útvaru, ktorý vytvára hodnoty a aktivity 

pre ďalších žiakov školy (napr. školský parlament, školský časopis) bez poplatku, 

c) v prípade odovzdaného vzdelávacieho poukazu za každý ďalší záujmový útvar 

(krúžok) 1,50 € mesačne/15 € ročne (s výnimkou individuálneho záujmového útvaru 

podľa bodu 1.4),  

d) v prípade neodovzdaného vzdelávacieho poukazu za každý záujmový útvar 

(krúžok) 2,00 € mesačne/20 € ročne; 

 

1.2 za dieťa materskej školy, žiaka základnej školy a študenta strednej školy bez 

trvalého pobytu v obci Strečno: 

 

a) v prípade odovzdaného vzdelávacieho poukazu za prvý záujmový útvar (krúžok) 

0,50 € mesačne/5 € ročne (s výnimkou individuálneho záujmového útvaru podľa bodu 

1.4), 

b) v prípade odovzdaného vzdelávacieho poukazu za každý ďalší záujmový útvar 

(krúžok) 2,00 € mesačne/20 € ročne,  

c) v prípade neodovzdaného vzdelávacieho poukazu za každý záujmový útvar 

(krúžok) 3,00 € mesačne/30 € ročne; 

 

1.3 za študenta vysokej školy: 

a) s trvalým pobytom v obci Strečno za každý záujmový útvar 2,00 € mesačne/20 € 

ročne, 

b) bez trvalého pobytu v obci Strečno za každý záujmový útvar 3,00 € mesačne/30 € 

ročne; 

 

1.4 za účasť na činnosti záujmového útvaru s obmedzeným počtom účastníkov 

a nutnou individuálnou formou výučby, ktorý má vyššiu finančnú náročnosť (napr. 

hra na gitaru, flautu a pod.): 

a) v prípade odovzdaného vzdelávacieho poukazu, za žiaka základnej školy 

a študenta strednej školy s trvalým pobytom v obci Strečno 1,50 € mesačne/15 € 

ročne, 

b) v prípade odovzdaného vzdelávacieho poukazu za žiaka základnej školy a študenta 

strednej školy bez trvalého pobytu v obci Strečno 2,00 € mesačne/20 € ročne, 

c) v prípade neodovzdaného vzdelávacieho poukazu za žiaka základnej školy 

a študenta strednej školy s trvalým pobytom v obci Strečno 5,00 € mesačne/50 € 

ročne; 

d) v prípade neodovzdaného vzdelávacieho poukazu za žiaka základnej školy 

a študenta strednej školy bez trvalého pobytu v obci Strečno 5,50 € mesačne/55 € 

ročne; 

 

1.5 za dospelého člena CVČ po ukončení štúdia na SŠ alebo VŠ za každý záujmový 

útvar bez ohľadu na miesto trvalého pobytu 5,00 € mesačne/50 € ročne. 

 

1.6 Prehľadný rozpis poplatkov v podobe tabuľky je v Prílohe č. 2 tohto VZN. 



 

 

 

1.7 Na úhradu nákladov spojených s ďalšími činnosťami CVČ (výlety, tábory, 

exkurzie a pod.) prispieva zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý 

žiak vo výške určenej riaditeľom Základnej školy Slovenského národného 

povstania Strečno podľa finančnej náročnosti danej činnosti.  

 

(2) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov sa neuhrádza z dôvodov uvedených v §116 

ods. 7 školského zákona. 

Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ školy vo vnútornom predpise školy. 
 

§ 6 

Všeobecné ustanovenia 

 

 

(1) Písomné žiadosti o neuhrádzanie mesačného príspevku predkladá zákonný zástupca 

prostredníctvom školy alebo školského zariadenia zriaďovateľovi. 

 

§ 7 

Zrušovacie ustanovenie 

(1) Zrušuje sa: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Strečno č. 4/2019 

o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt 

dieťaťa v  materskej škole, 

o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov na 

činnosti školského klubu detí, 

o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov 

a podmienky úhrady v školskej jedálni, 

o určení výšky príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov na 

činnosť centra voľného času. 

 

§ 8 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Návrh VZN č. 3/2022 bol zverejnený na úradnej tabuli a web stránke obce Strečno dňa 

24.11.2022. 

2. VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce Strečno dňa ................ 

3. Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Strečne dňa ............... uznesením 

č. ................ a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce Strečno. 

4. VZN bolo zvesené z úradnej tabule dňa .................. 

 

5. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa ................... 

 

 

 

 

        Bc. Dušan Štadáni 

                  starosta obce 



 
 

Príloha č. 2  k VZN č. 3/2022 - Poplatky v CVČ 

 
 

 Odovzdaný vzdelávací poukaz 
Neodovzdaný vzdelávací poukaz 

deti MŠ, žiaci ZŠ a študenti SŠ študenti VŠ dospelí 

Členovia CVČ 

s trvalým pobytom 

v obci Strečno 

1. krúžok 

 
0 € ročne 20 € ročne 20 € ročne 50 € ročne 

každý ďalší krúžok 15 € ročne 20 € ročne 20 € ročne 50 € ročne 

školský časopis 

školský parlament 
0 € ročne 20 € ročne (len žiaci ZŠ)   

krúžok s vyššou 

finančnou náročnosťou 
VP+15 € ročne 50 € ročne   

Členovia CVČ bez 

trvalého pobytu 

v obci Strečno 

1. krúžok 5 € ročne 30 € ročne 30 € ročne 50 € ročne 

ďalší krúžok 20 € ročne 30 € ročne 30 € ročne 50 € ročne 

krúžok s vyššou 

finančnou náročnosťou 
VP+20 € ročne 50 € ročne   


