
 
  

 Všeobecne záväzné nariadenie obce Selce 
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy, 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí  
a príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín  

a na úhradu režijných nákladov školskej jedálne pre stravníkov 
 

č.  4/2022 
 
 Obecné zastupiteľstvo obce Selce vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 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 zmysle § 28 ods. 5, 6, 7 § 114 ods. 6, § 140  
ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov sa uznieslo na tomto:  
 

všeobecne záväznom nariadení 
 

Článok 1 
Predmet úpravy  

 
 Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku mesačného príspevku, ktorý je povinný 
uhrádzať rodič alebo iná fyzická osoba než rodič, ktorá má dieťa zverené do osobnej 
starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný 
zástupca dieťaťa“) na jedno dieťa alebo jedného žiaka, zamestnanci základnej školy, 
zamestnanci materskej školy,  a iné soby: 
a) na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy;  
b) na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí; 
c) na úhradu nákladov na nákup potravín a úhradu režijných nákladov školskej jedálne.  
 

Článok  2 
Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy  

 
1) Na pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou Selce prispieva zákonný zástupca 

dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa 25,00 € mesačne. 
2) Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy sa neuhrádza za dieťa: 

a)  pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, 
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. 

3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza na základe rozhodnutia zriaďovateľa za dieťa: 



a)  ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 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. 

4) Na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy prispieva zákonný zástupca dieťaťa 
bezhotovostne – prevodom na účet Materskej školy Selce vedený v Prima banka Slovensko, 
a. s., Žilina, číslo účtu IBAN: SK11 5600 0000 0012 4088 8007,  vopred - najneskôr do 10. dňa 
príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa 
príspevok uhrádza. 

 
Článok  3 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov  
spojených s činnosťou školského klubu detí 

 
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí, ktorý je súčasťou 

základnej školy zriadenej obcou Selce, prispieva zákonný zástupca dieťaťa sumou 15,00 € 
mesačne. 

2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva 
zákonný zástupca dieťaťa  bezhotovostne - prevodom na účet Základnej školy Selce vedený 
v Prima banka Slovensko, a. s., Žilina,  číslo účtu IBAN: SK81 5600 0000 0012 3716 0007, 
vopred - najneskôr do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza 
kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. 

3)  Obec Selce, ako zriaďovateľ školského klubu detí, môže rozhodnúť o znížení alebo 
odpustení príspevku podľa odseku 2) tohto článku,  ak zákonný zástupca dieťaťa o to 
písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a 
príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.  

 
Článok  4 

Príspevok na úhradu nákladov na nákup potravín  
a na úhradu režijných nákladov školskej jedálne pre stravníkov 

 
1) Školská jedáleň sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v 

čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení.  
2) Stravníkom v školskej jedálni môžu byť žiaci, deti, zamestnanci škôl a školských zariadení; so 

súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu v 
školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.  

3) Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných 
výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa 
vekových skupín stravníkov vydaných Ministerstvom školstva SR a s možnosťou využitia 
receptúr charakteristických pre príslušnú územnú oblasť, zásad pre zostavovanie jedálnych 
lístkov a finančných podmienok na nákup potravín, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka 
alebo dieťaťa.  

4) Školská jedáleň pri Základnej škole Selce a pri Materskej škole Selce sú samostatné školské 



zariadenia, ktorých zriaďovateľom je obec Selce; jedná sa školské zariadenia s 
jednosmennou prevádzkou. 

5) Školská jedáleň pri Základnej škole Selce poskytuje stravovanie: 
a)   žiakom základnej školy;  
b)  zamestnancom základnej školy; a 
c)  iným osobám; 
za úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka (zamestnanec, iná osoba), a to: 
a) za úhradu nákladov na nákup potravín školskej jedálne, podľa vekových kategórií 

stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky v spojení s finančným pásmom 
určujúcim rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 
stravníkov, účinným od 01.09.2019 a zverejneným Ministerstvom školstva SR na 
internetovej stránke (4. finančné pásmo);  

b) za úhradu režijných nákladov školskej jedálne. 
6) Zákonný zástupca žiaka základnej školy, zamestnanec základnej školy a iné osoby 

prispievajú školskej jedálni pri Základnej škole Selce na úhradu nákladov na nákup potravín 
vo výške: 
a)  žiaci od 6 – 11 rokov: obed 1,90 € mesačne; 
b)  žiaci od 11 – 15 rokov: obed 2,10 € mesačne; 
c)  zamestnanci a iné osoby: obed 2,60 € mesačne;  
a to bezhotovostne - prevodom na  účet Materskej školy Selce vedený v Prima banka 
Slovensko, a. s., Žilina, číslo účtu IBAN: SK28 5600 0000 0012 4088 1008, vopred - najneskôr 
do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za 
ktorý sa príspevok uhrádza. 

7) Zákonný zástupca žiaka základnej školy, zamestnanec základnej školy a iné osoby 
prispievajú na úhradu režijných nákladov školskej jedálne pri Základnej škole Selce vo výške 
8,00 € mesačne, a to bezhotovostne - prevodom na  účet Materskej školy Selce vedený 
v Prima banka Slovensko, a. s., Žilina, číslo účtu IBAN: SK28 5600 0000 0012 4088 1008, 
vopred - najneskôr do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza 
kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. 

8) Školská jedáleň pri Materskej škole Selce poskytuje stravovanie: 
a)  deťom materskej školy; a 
b)  zamestnancom materskej školy; 
za úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa (zamestnanec), a to: 
a) za úhradu nákladov na nákup potravín školskej jedálne, podľa vekových kategórií 

stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky v spojení s finančným pásmom 
určujúcim rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 
stravníkov, účinným od 01.09.2019 a zverejneným Ministerstvom školstva SR na 
internetovej stránke (4. finančné pásmo);  

b) za úhradu režijných nákladov školskej jedálne. 
9) Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy a zamestnanec materskej školy prispievajú 

školskej jedálni pri Materskej škole Selce na úhradu nákladov na nákup potravín vo výške:  
a)  deti od 2 – 6 rokov:  spolu vo výške 2,30 € mesačne, z toho: desiata 0,55 €, obed 1,30 €  

a olovrant 0,45 €; 
b)  zamestnanci: 2,60 € mesačne.  
a to bezhotovostne - prevodom na  účet Materskej školy Selce vedený v Prima banka 



Slovensko, a. s., Žilina, číslo účtu IBAN: SK95 5600 0000 0012 4088 3003, vopred - najneskôr 
do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za 
ktorý sa príspevok uhrádza. 

10)  Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy a zamestnanec materskej školy prispievajú na 
úhradu režijných nákladov školskej jedálne pri Materskej škole Selce vo výške 10,00 € 
mesačne, a to bezhotovostne - prevodom na  účet Materskej školy Selce vedený v Prima 
banka Slovensko, a. s., Žilina, číslo účtu IBAN: SK11 5600 0000 0012 4088 8007, vopred - 
najneskôr do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu 
mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. 

11)  Obec Selce, ako zriaďovateľ školskej jedálne pri Základnej škole Selce a školskej jedálne pri 
Materskej škole Selce, môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na úhradu 
nákladov na nákup potravín a režijného príspevku, ak zákonný zástupca žiada (dieťaťa) 
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. To neplatí, ak ide o žiakov a deti, 
na ktoré sa poskytuje dotácia podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 

12) Pri priznaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 
544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, je zákonný zástupca žiaka (dieťaťa) 
povinný zaplatiť finančnú zábezpeku na stravovanie vo výške 20 EUR, a to bezhotovostne - 
na účet Materskej školy Selce vedený v Prima banka Slovensko, a. s., Žilina, číslo účtu IBAN: 
SK28 5600 0000 0012 4088 1008. Vedúca školskej jedálne pri Základnej škole Selce je 
oprávnená finančnú zábezpeku použiť výhradne na zaplatenie nedoplatku na úhradu 
nákladov na nákup potravín v školskej jedálni. Zúčtovanie finančnej zábezpeky na 
stravovanie vykoná školská jedáleň na konci príslušného školského roka a zákonnému 
zástupcovi žiaka (dieťaťa) vráti na jeho bankový účet nepoužitú  finančnú zábezpeku. 

 
Článok  5 

Záverečné ustanovenia  
 
1)  Obecné zastupiteľstvo obce Selce zrušuje Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 3/2021  

z 27. 09. 2021 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia. 
2) Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022 schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Selce na 

svojom zasadnutí dňa 14. 12. 2022 uznesením č. 24/2022.  
3)  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 01. 01. 2023.  
 
 
 
V Selciach, dňa 14.12.2022                                             ............................................................. 
        Ing. Daniel Hlinka, starosta obce        
 
 
 
Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 15.12.2022  
Zvesené z úradnej tabule dňa:   


