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    Obecné zastupiteľstvo obce Belá v súlade s § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 140 ods. 9 a 10 zákona č. 

245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov   v y d á v a   

 

Všeobecne záväzné nariadenie  č. 1 /2023 

 

o určení finančného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie vo 

výdajnej školskej jedálni pri materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Belá 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

(1) Obec Belá je zriaďovateľom Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Belá 

24 (ďalej len „materská škola“). Stravovanie v materskej škole je zabezpečené 

prostredníctvom výdajnej školskej jedálne pri materskej škole. 

 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na 

stravovanie a podmienky ich úhrady. 

 

§ 2 

Výdajná školská jedáleň 

 

(1) Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup 

potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s tretím finančným pásmom určeným 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo 

školstva“). 

 

(2) Príspevok na nákup potravín  na prípravu desiaty, obeda a olovrantu pre dieťa v materskej škole 

na jeden deň je 2,10 eura podľa tretieho finančného pásma na nákup potravín určeného Ministerstvom 

školstva. 

 

(3) Príspevok na nákup potravín pre zamestnancov a iným fyzickým osobám, ktorí sa stravujú vo 

výdajnej školskej jedálni pri materskej škole na jeden obed je 2,40 eura podľa tretieho finančného 

pásma určeného Ministerstvom školstva. 

 

(4) Príspevok na režijné náklady na jeden obed pre zamestnancov a iným fyzickým osobám, ktorí sa 

stravujú vo výdajnej školskej jedálni je v sume 1,00 eura. 

 

(5) Poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na zabezpečenie 

stravy v materskej škole upravuje osobitný zákon*, podľa ktorého na dotáciu má nárok: 

a) každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a v materskej škole je najmenej 50 % detí z 

domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, 

b) dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej 

núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, 

c) dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden 

člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. 

Táto skutočnosť sa preukazuje čestným vyhlásením. 

 

(6) Zákonnému zástupcovi dieťaťa sa zníži príspevok na stravovanie za dieťa, ktoré spĺňa podmienky 

nároku na dotáciu podľa zákona o dotáciách o sumu dotácie 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa 

dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole. 



 

(7) Zoznam detí, ktoré majú nárok na dotáciu oznamuje príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

pravidelne mesačne. 

 

(8) Prípadnú neúčasť na stravovaní je možné nahlásiť telefonicky alebo osobne v materskej škole do  

14:00 hod  predchádzajúceho pracovného dňa.  Za odhlasovanie zo stravovania je zodpovedný 

zákonný zástupca dieťaťa. V prípade, ak si nesplní povinnosť odhlásiť dieťa zo stravy, zaplatí plnú 

výšku stravnej jednotky za každý neodhlásený deň a stravu si môže prevziať do 14:00 hod vo 

výdajnej školskej jedálni pri materskej škole a následne odniesť domov. 

 

(10) Príspevok na stravovanie sa uhrádza  mesačne vopred do 15. dňa príslušného kalendárneho 

mesiaca v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Belej alebo poštovou poukážkou na základe 

oznámenia výšky príspevku na stravovanie . 

 

§ 3 

Kontrolná činnosť 

 

(1) Kontrolu nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva: 

a) starostka obce 

b) hlavná kontrolórka 

 

§4 

Zrušovacie a záverečné ustanovenia 

 

(1) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o výške a príspevku zákonného zástupcu 

dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov, výške príspevku na režijné náklady a určenie podmienok 

úhrady v školskej jedálni. 

 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Belá bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva 

v Belej č. V/50/09022023 zo dňa 09.02.2023 

 

 

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. marca 2023 

 

 

                                                                                                            

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

                                          Klaudia Pintérová, v.r. 

                                            starostka obce Belá 

 
 

 

 

 

 

 
*Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR 


