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Mesto Lučenec na základe § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v platnom znení a zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v y d á v a    toto  

Všeobecne záväzné  nariadenie mesta Lučenec č. 01/2023   o výške 
príspevku v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Lučenec 

 
 

Článok  1 
Účel nariadenia   

 
Toto VZN určuje zákonným zástupcom detí, žiakov, dospelým osobám a zamestnancom škôl 
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lučenec výšku úhrady, ktorou 
prispejú : 

a)  na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, 
b) na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach, 

 
a zároveň postup pri znížení alebo odpustení príspevkov pre deti a žiakov v hmotnej núdzi 
podľa príslušného zákona.  

 
Článok 2 

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole 

2.1. Mesto Lučenec v zmysle ustanovenia § 28 ods. 5  školského zákona určuje výšku 
mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt 
dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lučenec  sumou vo 
výške :  

- 15,- EUR na jedno dieťa za mesiac. 

2.2. Príspevok sa uhrádza bezhotovostne, vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho     

mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.  

2.3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza v prípadoch stanovených zákonom1. V 

prípade, ak je zákonný zástupca dieťaťa členom domácnosti, ktorej sa poskytuje 

pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitého predpisu2, predloží zriaďovateľovi 

prostredníctvom riaditeľa materskej školy písomnú žiadosť o neuhrádzanie príspevku 

a potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní pomoci v hmotnej 

núdzi. 

2.4. Príspevok v materskej škole môže zriaďovateľ znížiť o 50 % zo stanovenej výšky 

príspevku v prípade, ak zákonný zástupca o to zriaďovateľa písomne požiada 

prostredníctvom riaditeľa materskej školy a priloží potvrdenie Úradu práce, sociálnych 

vecí a rodiny o posúdení príjmu, z ktorého vyplýva, že príjem domácnosti je najviac 

vo výške sumy životného minima určenej podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom 

minime a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

                                                 
1 § 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  
2 Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších 
zákonov  



    Všeobecne záväzné nariadenie č.    01/2023                                                                 str.3 

Článok 3 
Určenie  výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu 

detí 
 

3.1. Mesto Lučenec v zmysle ustanovenia § 114 ods. 6 školského zákona určuje výšku  

príspevku  zákonného zástupcu   na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školských 

klubov detí, ktoré sú súčasťami základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Lučenec vo výške: 

• 15,- EUR na jedného žiaka za mesiac, 

•   4,- EUR na jedného žiaka za mesiac, ktorý navštevuje školský klub detí len 

v ranných hodinách. 

3.2. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý 

predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.  

3.3. Príspevok v školskom klube detí sa neuhrádza za dieťa v prípadoch stanovených 

zákonom3. V prípade, ak je zákonný zástupca dieťaťa členom domácnosti, ktorej sa 

poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitého predpisu4, predloží zriaďovateľovi 

prostredníctvom riaditeľa základnej školy písomnú žiadosť o neuhrádzanie príspevku 

a potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní pomoci v hmotnej 

núdzi. 

3.4. Príspevok v školskom klube detí môže zriaďovateľ znížiť o 50 % zo stanovenej výšky 

príspevku v prípade, ak zákonný zástupca o to zriaďovateľa písomne požiada 

prostredníctvom riaditeľa základnej školy a priloží potvrdenie príslušného Úradu 

práce, sociálnych vecí a rodiny o posúdení príjmu, z ktorého vyplýva, že príjem 

domácnosti je najviac vo výške sumy životného minima určenej podľa zákona č. 

601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 

Článok  4  
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného 

času 
 

4.1. Mesto Lučenec v zmysle ustanovenia § 116 ods. 6 školského zákona  určuje výšku  

príspevku  na  čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného 

času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lučenec  vo výške : 

•   5,- EUR na jedno dieťa za mesiac, 

• 15,- EUR na dospelú osobu za mesiac. 

Tieto príspevky sa uhrádzajú bezhotovostne v dvoch splátkach nasledovne: 

- Za obdobie október - december – do konca  mesiaca október 

- Za obdobie január – jún – do konca mesiaca január 

•   2,- EUR/týždeň za návštevu záujmového klubu  

                                                 
3 § 114 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 
4 zákon č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
zákonov 
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Tento príspevok sa uhrádza na základe vystavenej  odberateľskej faktúry v troch splátkach 
nasledovne:  september – december, január – marec, apríl – jún.  

4.2. Príspevok v centre voľného času sa neuhrádza za dieťa v prípade stanovenom 

zákonom5.  V prípade, ak je zákonný zástupca dieťaťa členom domácnosti, ktorej sa 

poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitého predpisu6, predloží zriaďovateľovi 

prostredníctvom riaditeľa centra voľného času písomnú žiadosť o neuhrádzanie 

príspevku a potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní pomoci v 

hmotnej núdzi. 

4.3. Príspevok v centre voľného času môže zriaďovateľ znížiť o 50 % zo stanovenej výšky 

príspevku v prípade, ak zákonný zástupca o to zriaďovateľa písomne požiada 

prostredníctvom riaditeľa centra voľného času a priloží potvrdenie príslušného Úradu 

práce, sociálnych vecí a rodiny o posúdení príjmu, z ktorého vyplýva, že príjem 

domácnosti je najviac vo výške sumy životného minima určenej podľa zákona č. 

601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

 

Článok  5 
Určenie výšky príspevkov v zariadeniach školského stravovania  

 
Školská jedáleň 

 
Školská   jedáleň,  ktorej   zriaďovateľom  je   mesto  Lučenec  poskytuje   stravovanie  podľa 
odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské 
stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu SR pre:  

a)  deti materských škôl 
b) žiakov základných škôl 
c) zamestnancov škôl a školských zariadení 
d) iné fyzické osoby so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva 
 
 

Článok  6  
Určenie  výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín, na úhradu 
režijných nákladov a podmienky úhrady za stravovanie v školskej jedálni  
 

6.1.  Mesto Lučenec v zmysle ustanovenia § 140 ods. 9 školského zákona určuje výšku 

príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca, okrem dieťaťa, na ktoré je poskytnutá 

dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom na nákup potravín podľa 

vekových kategórií stravníkov v školskej jedálni takto: 

a) Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy uhrádza finančný príspevok na 

stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 

stravníkov v súlade s 3. finančným pásmom zverejneným Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) v oznámení: „Finančné pásma 

A na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov“, podľa § 140 

                                                 
5 § 116 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 
6 Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
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ods. 9  a 13 zákona č. 245/2008 Z.z. v spojení s §3  ods. 1 písm. e) vyhlášky MŠ SR 

č. 330/2009 Z.z. (ďalej len „3. finančné pásmo zverejnené MŠVVaŠ SR“). 

b) Zamestnanci materskej školy, školskej jedálne pri materskej škole a iné fyzické osoby 

uhrádzajú príspevok určený na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín 

podľa Finančného pásma B v kategórii stravníci od 15-19 rokov v súlade s 3. 

finančným pásmom zverejneným MŠVVaŠ SR. 

Výška príspevku pre zákonného  zástupcu pre deti od 2 do 6 rokov  

 
Sumy uvedené v 
€ za jeden 
stravovací deň  

 
Desiata 

 
Obed 

 
Olovrant 

 
Spolu  

Dotácia na 
podporu 
výchovy 
k stravovací
m návykom 
dieťaťa7 

Úhrada 
zákonného 
zástupcu  

Dieťa materskej 
školy od 2 do 6 
rokov  

0,50 1,20 0,40 2,10 0 2,10 

Dieťa materskej 
školy od 2 do 6 
rokov pomoc 
v hmotnej núdzi  

0,50 1,20 0,40 2,10 1,30 0,008 

Dieťa materskej 
školy od 2 do 6 
rokov do výšky 
životného minima  

0,50 1,20 0,40 2,10 1,30 0,80 

Dieťa 
v poslednom 
ročníku 
materskej školy 
bez uplatnenia 
daňového 
zvýhodnenia 
zákonnými 
zástupcami   

0,50 1,20 0,40 2,10 1,30 0,80 

Zamestnanci MŠ, 
ŠJ pri MŠ a iné 
fyzické osoby  

 2,40  2,40 0  

 

Výška príspevku zákonného zástupcu pre žiakov Základnej školy od 6 do 11 rokov 

 
Sumy uvedené v € 
za jeden stravovací 
deň 

 
Obed 

 
Nákup 
potravín  

Dotácia na 
podporu výchovy 
k stravovacím 
návykom dieťaťa9 

Úhrada zákonného 
zástupcu  

Žiak základnej 
školy od 6 do 11 
rokov  

1,70 1,70 0 1,70 

                                                 
7 Zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky v znení neskorších predpisov 
8 § 140 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov   
9 Zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky v znení neskorších predpisov 
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Žiak základnej 
školy od 6 do 11 
rokov  pomoc 
v hmotnej núdzi  

1,70 1,70 1,30 0,0010 

Žiak základnej 
školy od 6 do 11  
rokov do výšky 
životného minima  

1,70 1,70 1,30 0,40 

Žiak základnej 
školy  od 6 do 11 
rokov bez 
uplatnenia 
daňového 
zvýhodnenia 
zákonnými 
zástupcami   

1,70 1,70 1,30 0,40 

 

Výška príspevku zákonného zástupcu pre žiakov Základnej školy od 11 do 15 rokov 

 
Sumy uvedené v € 
za jeden stravovací 
deň 

 
Obed 

 
Nákup 
potravín 

Dotácia na 
podporu výchovy 
k stravovacím 
návykom 
dieťaťa11 

Úhrada zákonného 
zástupcu  

Žiak základnej 
školy od 11 do 15 
rokov  

1,90 1,90 0 1,90 

Žiak základnej 
školy od 11 do 15 
rokov  pomoc 
v hmotnej núdzi  

1,90 1,90 1,30 0,0012 

Žiak základnej 
školy od 11 do 15  
rokov do výšky 
životného minima  

1,90 1,90 1,30 0,60 

Žiak základnej 
školy  od 11 do 15 
rokov bez 
uplatnenia 
daňového 
zvýhodnenia 
zákonnými 
zástupcami   

1,90 1,90 1,30 0,60 

Žiak základnej 
školy nad 15 rokov 

1,90 1,90 1,30 0,60 

                                                 
10 § 140 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov   
11 Zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky v znení neskorších predpisov 
12 § 140 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov   
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bez uplatnenia 
daňového 
zvýhodnenia 
zákonnými 
zástupcami  

Zamestnanci ZŠ, 
ŠJ  pri ZŠ a iné 
fyzické osoby 

2,40 2,40 0  

 

6.2. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom sa poskytuje na:  

a) každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a v materskej 

škole alebo v základnej škole je najmenej 50% detí z domácností, ktorým sa 

poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, 

b) dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú 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 alebo základnú školu a žije v 
domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na 
sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a 
nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti, táto skutočnosť sa žiadateľovi 
preukazuje čestným vyhlásením. 

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

1,30 € podľa osobitného predpisu13 za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo 
výchovno — vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo obed a iné jedlo. Ak 
dieťa, ktorému je poskytnutá pomoc v hmotnej núdzi neodobralo obed a iné jedlo z 
dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia 
ošetrujúceho lekára - špecialistu zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, 
poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zriaďovateľ 
vyplatí dotáciu bezhotovostným prevodom na bankový účet zákonného zástupcu 
dieťaťa za daný mesiac spätne do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, na 
základe evidencie dochádzky dieťaťa do materskej školy. 
 

6.4. Finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza 
zákonný zástupca za neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný 
zástupca neodhlásil dieťa z poskytovania obeda a iného jedla v školskej jedálni do 
14:00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa a najneskôr  do  7:30 hod.  ráno v 
danom stravovacom dni. V tomto prípade zákonný zástupca dieťaťa na ktoré sa 
poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa uhrádza 
príspevok za daný deň v plnej výške. 

 
6.5. Ak poskytnutá dotácia nepokryje náklady na nákup potravín určené 3. finančným 

pásmom zverejneným MŠVVaŠ SR, zákonný zástupca dieťaťa je povinný uvedený 
rozdiel doplatiť podľa bodu  6.9.  tohto VZN. To neplatí, ak zákonný zástupca predloží 
doklad o skutočnosti, že je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej 
núdzi. 
 

                                                 
13 Zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky v znení neskorších prepisov  
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6.6. Mesto Lučenec v zmysle ustanovenia § 140 ods. 10 školského zákona určuje výšku 
príspevku na úhradu režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov v školskej 
jedálni takto:  
a) Zákonný zástupca každého dieťaťa uhrádza príspevok na režijné náklady 

v školskej jedálni vo výške 5,-€ na dieťa paušálne za kalendárny mesiac,  
b) Príspevok na úhradu režijných nákladov pre zamestnancov materských škôl, 

základných škôl, školských jedální a iných fyzických osôb vo výške 1,20€ za 
jeden odobratý obed  

 
6.7. Príspevok na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni sa neuhrádza za dieťa 

v prípade stanovenom zákonom14. V prípade, ak je zákonný zástupca dieťaťa členom 
domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitého predpisu15, 
predloží zriaďovateľovi prostredníctvom riaditeľa školy písomnú žiadosť o 
neuhrádzanie príspevku a potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o 
poberaní pomoci v hmotnej núdzi. 

 

6.8. Príspevok na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni zriaďovateľ môže znížiť o 
50 % zo stanovenej výšky príspevku v prípade, ak zákonný zástupca o to 
zriaďovateľa písomne požiada prostredníctvom riaditeľa  školy a priloží potvrdenie 
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o posúdení príjmu, z ktorého vyplýva, že príjem 
domácnosti je najviac vo výške sumy životného minima určenej podľa zákona č. 
601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

 
6.9. Mesačný príspevok  na čiastočnú úhradu nákladov a príspevok na režijné náklady 

v zariadení školského stravovania sa uhrádza bezhotovostne bankovým prevodom 
poštovou poukážkou do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza 
kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza .  

 

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

Schválením tohto VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských  zariadeniach  v zriaďovateľskej   pôsobnosti   mesta   Lučenec  sa ruší VZN č. 
09 /2019. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          PhDr. Alexandra Pivková 
                                                                                            primátorka mesta Lučenec 

                                                 
14 § 140 ods. 11 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov   
15 Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
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1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Lučenci 
dňa 09.02.2023 , uzn. MsZ č. 5/2023. 

2. VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Lučenec dňa 15.2.2023. 

3. Toto VZN nadobudlo účinnosť dňom 2.3.2023. 
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