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Všeobecne záväzné nariadenie 

Obce Ludanice č. 2/2020 
 

 ktorým sa určuje výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov  

v materskej škole a školských zariadeniach  

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ludanice  

od 01.09.2020 
 

 

 
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Ludanice dňa      13.07.2020                  

Návrh VZN zvesený z úradnej tabule v obci Ludanice dňa          03.08.2020  

Návrh VZN zverejnený na internetovej stránke obce Ludanice dňa   13.07.2020  

Návrh VZN stiahnutý z internetovej stránky obce Ludanice dňa        03.08.2020   

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Ludanice    03.08.2020 

VZN zvesené z úradnej tabule v obci Ludanice dňa 
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VZN stiahnuté z internetovej stránky obce Ludanice dňa 
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2 

 

Čl.I 

Predmet úpravy 

 

       Obec Ludanice ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou, Hviezdoslavova 

415/40, Ludanice a jej troch súčastí v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g)  zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a  § 28 ods. 5, § 114 ods. 6 a § 

140 ods. 10  zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon /   v platnom 

znení    / ďalej len zákon 245/2008 Z.z. / určuje týmto všeobecne záväzným nariadením výšku 

príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výšku  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

na činnosti školského klubu detí, výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov, výšku 

príspevku na režijné náklady  a podmienky úhrady v školskej jedálni . 

 

 

Čl.II 

Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 

 

(1) V súlade s § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. zákonný zástupca dieťaťa bude 

prispievať za pobyt dieťaťa v Elokovanom pracovisku, Hviezdoslavova 531/45, 

Ludanice ako súčasti Základnej školy s materskou školou, Hviezdoslavova 415/40, 

Ludanice  / v materskej škole /  na čiastočnú úhradu  nákladov  mesačne  10,00 EUR . 

       (2)  Príspevok v materskej škole sa neuhrádza v súlade s § 28 ods. 6 zákona č. 245/2008     

              Z.z. za dieťa: 

              a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

              b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi Základnej  školy s materskou     

                   školou doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov  

                    k dávke v hmotnej núdzi, 

              c) ktoré je umiestené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

        (3)  Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia Obce Ludanice sa neuhrádza 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 dieťaťa pomernú časť 

                  určeného príspevku. 

 

(4) Za určenie výšky mesačného príspevku za každé dieťa po zohľadnení  Čl.II ods.1, 2 

a 3 tohto VZN zodpovedá riaditeľ Základnej školy s materskou školou. 

(5) Príspevky budú uhrádzané bezhotovostným prevodom na účet Základnej školy 

s materskou školou, Hviezdoslavova 415/40, Ludanice. Za oznámenie čísla účtu 

a variabilného symbolu zákonnému zástupcovi dieťaťa zodpovedá riaditeľ Základnej 

školy s materskou školou. V ojedinelých prípadoch môžu byť príspevky uhrádzané do 

pokladne školy. 

(6) Mesačné príspevky zákonný zástupca dieťaťa uhradí najneskôr do 10. dňa príslušného 

kalendárneho mesiaca. 
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Čl.III 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti  

školského klubu detí  

 

(1) V súlade s § 114 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. zákonný zástupca dieťaťa bude  

prispievať na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti Školského klubu detí, 

Hviezdoslavova 415/40, Ludanice ako súčasti Základnej školy s materskou školou, 

Hviezdoslavova 415/40, Ludanice  mesačne   8,00 EUR. 

(2) Príspevok v školskom klube detí na základe rozhodnutia Obce Ludanice sa neuhrádza 

za dieťa, ktorého zákonný zástupca o to písomne požiada riaditeľa Základnej školy  

s materskou  školou  a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej 

núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. 

            Príspevok v školskom klube detí  na základe rozhodnutia Obce Ludanice sa neuhrádza 

            za dieťa: 

  a) ktoré má prerušenú dochádzku do školského klubu detí na viac ako 30 po sebe   

                   nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov  

                   preukázateľným spôsobom, 

 

               b) ktoré nedochádzalo do školského klubu detí v čase školských prázdnin alebo bola  

                   prerušená prevádzka školského klubu detí  zapríčinená zriaďovateľom alebo 

                   inými závažnými dôvodmi. 

            V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca dieťaťa pomernú časť určeného 

            príspevku. 

(3) Za určenie výšky mesačného príspevku za každé dieťa pri zohľadnení Čl.III ods.1 a 2 

 tohto VZN zodpovedá riaditeľ Základnej školy s materskou školou. 

(4) Príspevky budú uhrádzané bezhotovostným prevodom na účet Základnej školy 

s materskou školou, Hviezdoslavova 415/40, Ludanice. Za oznámenie čísla účtu 

a variabilného symbolu zákonnému zástupcovi dieťaťa zodpovedá riaditeľ Základnej 

školy s materskou školou. V ojedinelých prípadoch môžu byť príspevky uhrádzane do 

pokladne školy. 

       (5)Určené mesačné príspevky zákonný zástupca dieťaťa uhradí najneskôr do 10. dňa 

 príslušného kalendárneho mesiaca. 

 

 

 

 

Čl.IV 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej 

jedálni. 

 

(1) Školská jedáleň, Hviezdoslavova 531/45, Ludanice ako súčasť Základnej  školy 

s materskou školou , Hviezdoslavova 415/40, Ludanice poskytuje stravovanie 

deťom materskej školy, žiakom základnej školy a zamestnancom Základnej školy 

s materskou školou, Hviezdoslavova 415/40, Ludanice. So súhlasom zriaďovateľa 

a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Topoľčany sa môžu v školskej 

jedálni stravovať aj iné fyzické osoby. 
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(2) Náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov zodpovedajú 3. finančnému pásmu platnému od 01.09.2019: 

 

 

- stravníci od 2 do 6 rokov :      desiata ..........  0,38 €   

                                                     obed ...........    0,90 €   

                                                     olovrant .......   0,26 €  

                                                    ––––––––––––––––––––––––––––––- 

                                                    Spolu:               1,54 € 

                              

 

-  stravníci od 6 do 11 rokov :     obed ..................  1,21 €       

 

 

-  stravníci od 11 do 15 rokov :   obed ..................  1,30 €   

 

-  dospelí stravníci :                      obed .................  1,41 € 

 

 

             Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy a žiaka základnej školy bude 

             uhrádzať príspevok na čiastočnú úhradu nákladov ( náklady na nákup  

             potravín ) vo výške rozdielu medzi sumou stanovenou finančným pásmom 

             a poskytnutou dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 

             v zmysle  § 4 zákona č. 544/2010 Z.z.. 

 

 

(3)  Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy a žiaka základnej školy bude   

                 uhrádzať časť príspevku na úhradu režijných nákladov a to vo výške  

                 0,20 EUR za 1 obed.  

                 

                Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy a žiaka základnej školy nebude 

                uhrádzať časť príspevku na úhradu režijných nákladov, ak predloží 

                riaditeľovi Základnej školy s materskou školou doklad o tom, že je 

                poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. 

                 

                Príspevok na režijné náklady sa uhrádza spolu s nákladmi na nákup potravín 

                mesačne vopred najneskôr do 15. dňa v mesiaci prevodom z účtu alebo 

                poštovou poukážkou. 

                 

                Tento príspevok na úhradu režijných nákladov je určený najmä na nákup 

                materiálno- technického vybavenia školskej jedálne ( vrátane opráv a údržby 

                 zariadenia ), na likvidáciu kuchynského odpadu a tiež na výdavky spojené so 

                 zabezpečením hygieny a kultúry stravovania. 

            

                 Dospelí stravníci budú uhrádzať spolu 2,77 EUR za jeden obed, z toho  

                 1,41 EUR náklady na nákup potravín  a 1,36 EUR príspevok na úhradu 

                 režijných nákladov. 
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                Príspevok na úhradu režijných nákladov pre dospelých stravníkov 

                (  zamestnancov materskej školy, základnej školy, školského klubu detí, 

                školskej jedálne a iných fyzických osôb ) sa stanovuje prepočtom skutočných 

                režijných nákladov za predchádzajúci kalendárny rok, vynaložených na 

                výrobu jedného hlavného jedla v školskej jedálni. 

 

 

 

(4) V zmysle § 4 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 

Topoľčany poskytuje dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 

na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole a v základnej škole na každé 

dieťa, ktoré navštevuje: 

a) posledný ročník materskej školy alebo základnú školu, 

b) materskú školu, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej 

školy, a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo 

ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, 

c) materskú školu, ak v materskej škole, okrem dieťaťa navštevujúceho 

posledný ročník materskej školy, je najmenej 50% detí z domácností, 

ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. 

           

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 

1,20 EUR za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej 

činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo 

stravu. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne 

jedlo podľa § 140 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. dieťaťu, u ktorého podľa 

posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, 

poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 

zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do 

starostlivosti rozhodnutím súdu. 

 

(5) Postup pre žiakov základnej školy, ktorí budú odoberať stravu v školskej 

jedálni: 

- Zákonný zástupca žiaka vyplní „ Prihlášku na stravovanie „ 

a najneskôr do 25.augusta pred začatím nového školského roku 

ju odovzdá vedúcej školskej jedálne. Prihláška na stravovanie je 

prílohou č.1 tohto VZN. 

- Podmienkou stravovania v školskej jedálni je zaslanie na účet 

školskej jedálne: SK66 5600 0000 0008 4836 4004, konštantný 

symbol: 0378, variabilný symbol: číslo prvého mesiaca a roku 

stravovania / napríklad 092020 /  s uvedením mena a priezviska 

žiaka do správy pre prijímateľa vratnej kaucie vo výške 30 EUR 

najneskôr do 25.septembra  nového školského roku. 

Ak sa žiak stravoval v školskej jedálni aj v predchádzajúcom 

školskom roku a nevyčerpal celú vratnú kauciu, v novom 

školskom roku zákonný zástupca uhradí chýbajúcu sumu 

vratnej kaucie do 30 EUR a to najneskôr do 25. septembra 

nového školského roku.  Z tejto sumy bude odrátavaná hodnota 

obedov, ktoré nebudú včas odhlásené. Nevyčerpaná kaucia bude 

vrátená zákonnému zástupcovi najneskôr do 15. júla po skončení 
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školského roku v prípade,  ak sa žiak v novom školskom roku 

nebude stravovať v školskej jedálni. V prípade vyčerpania vratnej 

kaucie v priebehu školského roku, vedúca školskej jedálne vyzve 

zákonného zástupcu žiaka na úhradu novej kaucie. 

- Za žiaka žijúceho v rodine, ktorej sa poskytuje pomoc 

v hmotnej núdzi,  sa vratná kaucia vyberať nebude. 

- V prípade, ak sa v školskej jedálni bude z jednej rodiny stravovať  

4 a viac žiakov,  bude celková vratná kaucia vo výške 100 EUR. 

- Neúčasť na stravovaní je možné nahlásiť vedúcej školskej 

jedálne deň vopred do 14,00 hodiny, v prípade náhleho 

ochorenia do 6,30 hodiny bežného dňa  na číslo telefónu 

038/5319362 alebo cez EduPage školy  

( https://zsludanice.edupage.org / ). 

- V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať 

do obedára v čase od 11,30 – 13,30 hod., v takomto prípade 

stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie, zaplatí 

sumu stravy bez dotácie. V ostatných prípadoch  vydávať obedy do 

obedárov žiakom je z hygienických dôvodov zakázané. 

 

 

 

(6) Postup pre žiakov základnej školy, ktorých zdravotný stav vyžaduje osobitné 

stravovanie: 

- Zákonný zástupca žiaka vyplní „ Prihlášku na stravovanie „ 

a najneskôr do 25. augusta pred začatím nového školského roku 

ju spolu s posudkom ošetrujúceho lekára, že zdravotný stav 

žiaka vyžaduje osobitné stravovanie,  odovzdá vedúcej školskej 

jedálne. Prihláška na stravovanie je prílohou č.1 tohto VZN / sú na 

nej uvedené údaje potrebné na zaslanie dotácie na účet zákonného 

zástupcu /. 

- Vedúca školskej jedálne vyhotoví prehľadný zoznam týchto 

žiakov podľa tried s uvedením mena a priezviska žiaka, adresy 

trvalého pobytu žiaka a čísla účtu zákonného zástupcu žiaka. 

- Tento zoznam doplnený o účasti žiakov na vyučovaní za 

príslušný mesiac a o prepočítanú výšku dotácie každého žiaka 
doručí najneskôr do 8.kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca 

škola do podateľne zriaďovateľa Obec Ludanice, SNP 448/69,   

956 11 Ludanice. Za vyhotovenie doplneného zoznamu a jeho 

včasné doručenie zodpovedá riaditeľ Základnej školy s materskou 

školou Ludanice.  Následne najneskôr do 15. kalendárneho dňa 

mesiaca účtovníčka zriaďovateľa zašle na účet zákonného zástupcu 

dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. 

 

 

(7) Obecné zastupiteľstvo v Ludaniciach môže schváliť svojím všeobecne záväzným 

nariadením výšku príspevku od Obce Ludanice na jeden obed dôchodcov, ktorí 

majú trvalý pobyt na území obce Ludanice a stravujú sa v školskej jedálni pri 

Základnej škole s materskou školu Ludanice alebo v zariadení, s ktorým má Obec 

Ludanice zmluvu. 
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Čl.V 

Kontrolná činnosť 

 

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

kontrolór obce. 

 

 

 

Čl.VI 

Záverečné ustanovenia 

 

 

(1) Toto VZN Obce Ludanice bolo schválené uznesením číslo 146/2020  na 12.  

riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Ludaniciach  konaného dňa  

31.07.2020 a nadobúda platnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli 

a účinnosť od  01.09.2020. 
(2) Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č.1/2019. 

 

 

 

 

V Ludaniciach, dňa 03.08.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Matúš Dočkalik 

                                                                                           starosta obce 

 

 

 

 

 


