
 

 

 

 

 

Dodatok č. 4/2022 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 153/2019 

Obce Korňa 

o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti  

Obce Korňa 

 

 

 

DODATOK č. 4/2022 K VZN č. 153/2019 

Návrh Dodatku k VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Korňa: 23.11.2022 

Zverejnený na webovej stránke Obce Korňa: 23.11.2022 

Začiatok lehoty na pripomienkovanie: 23.11.2022 

Ukončenie pripomienkového konania:  

Počet doručených pripomienok k návrhu:  

Počet pripomienok uplatnených k návrhu: 

Návrh zvesený z úradnej tabule:  

 

 

SCHVÁLENÝ DODATOK č. 4/2022 K VZN č. 153/2019 

Na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Korni dňa  

Celkový počet poslancov OZ Korňa:  

Počet prítomných poslancov na rokovaní:  

Vyvesené na úradnej tabuli a webovej stránke obce:  

Zvesené z úradnej tabule:  

VZN nadobúda účinnosť:  

 



Obec Korňa v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších právnych predpisov a v zmysle § 28 ods. 5, § 114 ods.6, §116 ods.6, § 140 ods.9,10 zákona 

NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon / a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov vydáva tento:  

 

Dodatok č. 4/2022 k VZN č. 153/2019 a mení toto všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevkov 

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 

Korňa. 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 153/2019 sa mení v časti § 3 Školský klub detí, ods. 1 nasledovne: 

 

1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný 

zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka: 10,00 € pokiaľ dĺžka pobytu je každý deň. 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 153/2019 sa mení v časti § 4 Školská jedáleň nasledovne: 

 

§ 4 Školská jedáleň 

 

1. Príspevok na stravovanie je určený na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza stravník, resp. 

zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v 

nadväznosti na odporúčané výživové dávky a platné finančné pásma zverejnené Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno 

jedlo podľa vekových kategórií stravníkov.   

2. Príspevok na režijné náklady je určený na bežné výdavky školskej jedálne. 

3. V zariadení školského stravovania sa určuje 3. stupeň finančného pásma A pre všetky vekové 

kategórie stravníkov. 

 4. Zamestnancom školy alebo školského zariadenia a iným fyzickým osobám sa určuje 3. stupeň  

finančného pásma ako pre vekovú kategóriu stravníkov 15-19 ročných podľa Finančného pásma B. 

5. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza stravník resp. zákonný zástupca 

stravníka, sa stanovuje vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií nasledovne: 

 

Materská škola:   

Desiata : 0,50 €   Obed: 1,20 €   Olovrant: 0,40 €   Spolu: 2,10 €  

Režijné náklady: 5,- € mesačne  

 



Alternatíva 1 

Sumu stanovenú finančným pásmom za dieťa, ktoré navštevuje materskú školu ako aj dieťa, ktoré má 1 

rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, bude uhrádzať rodič, príp. zákonný zástupca dieťaťa 

a to nasledovne: 

- v prípade, že dieťa je prihlásené na desiatu, obed a olovrant, je to suma stanovená finančným 

pásmom za toto dieťa vo výške 2,10 €/deň, t. j. rodič, príp. zákonný zástupca dieťaťa uhradí 

sumu 2,10 € /deň.  

- v prípade, že dieťa je prihlásené na desiatu a obed, je to suma stanovená finančným pásmom za 

toto dieťa vo výške 1,70 €/deň, t. j. rodič, príp. zákonný zástupca dieťaťa uhradí sumu 1,70 

€/deň. 

Alternatíva 2 

V prípade poskytnutia dotácie na stravu v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. zákona o dotáciách 

v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, potom rozdiel medzi dotáciou 1,30 €  

a sumou stanovenou finančným pásmom, za dieťa, ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej 

dochádzky, bude uhrádzať rodič, príp. zákonný zástupca dieťaťa: 

- V prípade, že dieťa je prihlásené na desiatu, obed a olovrant, je to rozdiel medzi dotáciou        

1,30 € a sumou stanovenou finančným pásmom za toto dieťa vo výške 2,10 €/deň, t. j. rozdiel, 

ktorý bude uhrádzať rodič, príp. zákonný zástupca dieťaťa je 0,80 €/deň (2,10 € - 1,30 € = 0,80 

€/deň). 

- V prípade, že dieťa je prihlásené na desiatu a obed, je to rozdiel medzi dotáciou 1,30 € a sumou 

stanovenou finančným pásmom za toto dieťa vo výške 1,70 €/deň vo výške 0,40 €/deň, t. j. 

rozdiel, ktorý bude uhrádzať rodič, príp. zákonný zástupca dieťaťa je 0,40 €/deň  (1,70 € - 1,30 

€ = 0,40 €/deň). 

 

Základná škola 6-11 rokov:   

Obed: 1,70 €    

Režijné náklady: 5,- € mesačne  

Alternatíva 1 

Sumu stanovenú finančným pásmom za žiaka od 6-11 rokov vo výške 1,70 €/deň bude uhrádzať rodič, 

príp. zákonný zástupca dieťaťa.  

Alternatíva 2 

V prípade poskytnutia dotácie na stravu v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. zákona o dotáciách 

v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, je rozdiel medzi dotáciu 1,30 € a sumou 

stanovenou finančným pásmom za žiaka od 6 - 11 rokov vo výške 1,70 €, t. j. rozdiel, ktorý bude 

uhrádzať rodič, príp. zákonný zástupca dieťaťa je 0,40 €/deň  (1,70 € - 1,30 € = 0,40 €/deň). 



Základná škola 11-15 rokov:   

Obed: 1,90 €    

Režijné náklady: 5,- € mesačne 

Alternatíva 1 

Sumu stanovenú finančným pásmom za žiaka od 11-15 rokov vo výške 1,90 €/deň bude uhrádzať rodič, 

príp. zákonný zástupca dieťaťa.  

Alternatíva 2 

V prípade poskytnutia dotácie na stravu v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. zákona o dotáciách 

v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je rozdiel medzi dotáciu 1,30 € a sumou 

stanovenou finančným pásmom za žiaka 11-15 rokov vo výške 1,90 €, t. j. rozdiel, ktorý bude uhrádzať 

rodič, príp. zákonný zástupca dieťaťa je rozdiel vo výške 0,60 €/deň (1,90 € - 1,30 € = 0,60 €/deň).  

 

Dospelí stravníci: 

Obed: 3,60 €   

Režijné náklady: 5 € mesačne 

 

6. Zákonný zástupca stravníka uhrádza finančnú zábezpeku do 20. augusta pred začiatkom školského 

roka na nákup potravín nedotovanej stravy vo výške 20,00 € za žiaka ZŠ a dieťa, ktoré navštevuje 

posledný ročník materskej školy, pre prípad, že zákonný zástupca včas neodhlási žiaka alebo dieťa zo 

stravy najneskôr do 14.00 h predchádzajúceho pracovného dňa, na vyrovnanie finančného rozdielu 

vrátenej odčerpanej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, podľa kategórie 

stravníkov vyplývajúcej z bodu 5 tohto článku bude uhradená z finančnej zábezpeky. Ročné zúčtovanie 

finančnej zábezpeky sa zrealizuje minimálne 1-krát ročne, alebo podľa jej vyčerpania. V prípade 

nedostatočnej výšky finančnej zábezpeky na uhradenie nedotovanej stravnej jednotky, nebude žiakovi 

poskytnutá strava. 

7. Príspevok na úhradu nákladov na nákup potravín a príspevok na režijné náklady sa uhrádza vopred 

do 15. dňa príslušného  kalendárneho mesiaca. 

8. Starosta obce Korňa môže svojim rozhodnutím upraviť výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa 

v materskej škole a zákonného zástupcu žiaka základnej školy na čiastočnú úhradu nákladov                        

v § 4. ods. 5 na základe výšky dotácie poskytnutej z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky. 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 153/2019 sa mení v časti § 5 Centrum voľného času, ods. 1 

nasledovne: 

1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času uhrádza zákonný zástupca 

dieťaťa mesačne na jedno dieťa vo výške 1,00 € za jeden záujmový krúžok pre  každé dieťa. 



Záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia VZN obce Korňa č. 153/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Korňa ostávajú nezmenené. 

2. Dodatok č. 4/2022 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Korňa č. 153/2019 o výške príspevkov 

na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 

Korňa bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. .................. dňa ................ a nadobúda 

účinnosť od 1.1.2023. 

 

V Korni dňa 23.11.2022 

 

 

Ing. Marianna Bebčáková 

        starostka obce 


