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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková 

č.   1/2013 
 

o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Raková  

(úplné znenie) 
 

Obec Raková v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 a 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a § 28, § 114, § 116, § 140, § 141 zákona č. 245/2008 Z. 

z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov, zákona č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení 

v znení neskorších predpisov a zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo  

vydáva 

všeobecne záväzné nariadenie  

o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach Obce Raková 

Obecné zastupiteľstvo Obce Raková podľa § 11, ods. 4 písm. g) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len 

„nariadenie“). 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

1. Týmto nariadením sa určuje: 

a. výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole,  

b. výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, 

c. výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času, 

d. výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady za poskytovanie stravy v školskej 

jedálni, 

e. výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za poskytovanie stravy vo výdajnej školskej jedálni, 

f. výška príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni, 

g. výška príspevku na úhradu režijných nákladov vo výdajnej školskej jedálni, 

 

Čl. 2 

Účel a predmet 

1. Toto nariadenie bližšie upravuje práva a povinnosti rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá má 

dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu 

(ďalej len „zákonný zástupca“).  

2. Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na: 

a. čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

b. čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu, 

c. čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času, 

d. čiastočnú úhradu nákladov za poskytovanie stravy v školskej jedálni, 

e. na čiastočnú úhradu nákladov za poskytovanie stravy vo výdajnej školskej jedálni, 

f. na úhradu režijných  nákladov v školskej jedálni, 

g. na úhradu režijných  nákladov vo výdajnej školskej jedálni. 

3. Príspevok je poplatok zákonného zástupcu na: 

a. čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

b. čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školskom klube, 

c. čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času, 

d. čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov, 

e. úhradu režijných  nákladov. 

4. Výška príspevku zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa a činnosť v materských školách, školskom klube 

detí a v centre voľného času sa určuje na mesiac a školský rok.  
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 Pri výpočte výšky príspevku sa neprihliada na kalendárne dni neprítomnosti dieťaťa, štátne sviatky, 

školské voľná a školské prázdniny v termíne od 01. 09. do 30. 06. školského roka, pri materských školách 

od 01. 09. do 31. 07.. 

5. Príspevok je príjmom rozpočtu Obce Raková. 

6. Výška príspevku zákonného zástupcu za stravu je určená na deň.  

Pri vyúčtovaní poplatku sa postupuje nasledovne:  

 Výška príspevku = počet prihlásených dní na stravu  x  sadzba príspevku. 

7. O spôsobe platenia príspevku rozhodne riaditeľ príslušnej školy, školského zariadenia po dohode 

s radou školy, radou rodičov, zriaďovateľom. 

a. Termín a spôsob platenia príspevkov v školách a školských zariadeniach určí riaditeľ príslušnej školy 

a školského zariadenie interným predpisom. Interný predpis musí byť riadne zverejnený na verejne 

prístupnom mieste v rámci budovy školy, školského zariadenia. 

b. Vyúčtovanie a spôsob platenia upraví riaditeľ školskej jedálne interným predpisom. Interný predpis 

musí byť riadne zverejnený na verejne prístupnom mieste v rámci budovy školskej jedálne a výdajnej 

školskej jedálne 

 

Čl. 3 

Pôsobnosť 

1. Toto nariadenie je záväzné pre všetkých zákonných zástupcov detí, ktoré navštevujú školy a školské 

zariadenia zriadené Obcou Raková, a to: 

A) Školy 

 Materská škola, Fojstvo 1253, Raková, 

 Materská škola, Korcháň 1070, Raková, 

B) Školské zariadenia 

 B1) Školské výchovno – vzdelávacie zariadenia 

 Školský klub detí, Raková 950, ako súčasť Základnej školy Milana Mravca, Raková 950, 

B2) Školské účelové zariadenia 

 Školská jedáleň pri Materskej škole, Fojstvo 1253, Raková, 

 Školská jedáleň pri Materskej škole, Korcháň 1070, Raková, 

 Školská jedáleň, Raková 950, ako súčasť Základnej školy Milana Mravca, Raková 950, 

 Výdajná školská jedáleň pri Materskej škole, Fojstvo 1253, U Gala 325, Raková, 

 Výdajná školská jedáleň, Trstená 475, ako súčasť Základnej školy Milana Mravca, Raková 950, 

 B3) Školské výchovno – vzdelávacie zariadenia 

 Centrum voľného času, Raková 140. 

Čl. 4 

Materská škola 

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, 

morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na 

život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. 

4. 1 Poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov  

za pobyt dieťaťa v materskej škole 

1. Vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu. 

2. Obec Raková ako zriaďovateľ materskej školy v súlade s ustanovením § 28 ods. 5 školského zákona 

určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej 

škole podľa prílohy č. 1 tabuľka 1. 
3. Príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci. 

 

4. 2 Oslobodenie od uhrádzania mesačného príspevku  

na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 
 

1. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca 

dieťaťa zo zákona neuhrádza za dieťa: 

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

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 (podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o 

pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), 

c. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

2. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole po písomnom 

požiadaní na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa: 
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a. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať 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. 

3. Žiadosť o zníženie alebo odpustenie mesačného príspevku spolu s dokladmi predkladá zákonný zástupca 

prostredníctvom materskej školy zriaďovateľovi. 

 

Čl. 5 

Školský klub detí 

Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole nenáročnú 

záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie 

a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo  vyučovania  a v čase školských prázdnin. 

5. 1 Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí  
 

1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí. 

Obec Raková v súlade s ustanovením § 114 ods. 6 školského zákona určuje výšku mesačného príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí zriadeného Obcou Raková podľa 

prílohy č. 2 tabuľka 2. 

2. Príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci. 

 

5. 2 Oslobodenie od uhrádzania mesačného príspevku  

na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s činnosťou školského klubu detí 
  

1. Obec Raková ako zriaďovateľ školského klubu súlade s ustanovením § 114 ods. 7 školského zákona 

môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v školskom 

klube detí, ak zákonný zástupca o to písomne požiada 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.).  

2. Príspevok sa neuhrádza ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je 

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

3. Žiadosť o zníženie alebo odpustenie mesačného príspevku spolu s dokladmi predkladá zákonný zástupca 

prostredníctvom základnej školy, ktorej je školský klub súčasťou, zriaďovateľovi. 
 

Čl. 6 

Školská jedáleň 

Školská jedáleň sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich 

pobytu v škole alebo v školskom zariadení. 

6. 1 Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov, poplatok na režijné náklady  

a podmienky úhrady v školskej jedálni 

1. 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 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 dieťaťa alebo žiaka. 

2. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza 

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

v nadväznosti na výživové dávky odporúčané MŠVVaŠ SR. Zákonný zástupca prispieva na úhradu 

režijných nákladov, ak tak určí zriaďovateľ. 
3. Finančné pásma určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov zverejní MŠVVaŠ SR Podľa § 140 ods. 13 školského zákona na svojej internetovej stránke. 

4. Obec Raková v súlade s ustanovením § 140 ods. 10 školského zákona a finančnými pásmami nákladov na 

nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov určuje výšku príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov a výšku príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni podľa prílohy 

č. 3 tabuľka 3. 

5. Príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci. 

6. Oznámenie o výške úhrady nákladov na nákup potravín, podľa vekových kategórií stravníkov                   

v nadväznosti odporúčané výživové dávky a finančných pasiem určujúcich rozpätie nákladov na nákup 

potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a výšku režijných nákladov, ktorí sa 
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stravujú v školskej jedálni, zverejní riaditeľ príslušnej základnej alebo materskej školy, ktorej je školská 

jedáleň súčasťou.  

6.2 Oslobodenie od poplatku na čiastočnú úhradu nákladov  

v školskej jedálni 

 

1. Obec Raková ako zriaďovateľ školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení 

príspevku podľa odseku 6.1.3 tohto VZN, ak zákonný zástupca 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.). To 

neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o 

dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR. 

2. Žiadosť o zníženia alebo odpustenie mesačného príspevku spolu s dokladmi predkladá zákonný zástupca 

prostredníctvom školy, ktorej je školská jedáleň súčasťou, zriaďovateľovi. 

 

Čl. 7 

Výdajná školská jedáleň 

Výdajná školská jedáleň sa zriaďuje na výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v 

škole alebo v školskom zariadení, zabezpečuje hygienicky vyhovujúce a po stránke hmotnosti zodpovedajúce 

rozdeľovanie jedál a nápojov; môže aj dokončovať príslušnú technologickú úpravu dodávaných polotovarov, 

jedál a nápojov zo školskej jedálne. 

7. 1 Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov a poplatok na režijné náklady  

vo výdajnej školskej jedálni a podmienky tejto úhrady 
 

1) Výdajná školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré 

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

v nadväznosti na výživové dávky odporúčané MŠVVaŠ SR. Zákonný zástupca prispieva na úhradu 

režijných nákladov, ak tak určí zriaďovateľ. 

2)  Obec Raková v súlade v súlade s ustanovením § 141 ods. 6 školského zákona a finančnými pásmami 

nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov určuje výšku príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na úhradu režijných nákladov vo výdajnej školskej 

jedálni podľa prílohy č. 4 tabuľka 4.  

3) Príspevok sa uhrádza vopred  do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci. 

4) Oznámenie o výške úhrady nákladov na nákup potravín, podľa vekových kategórií stravníkov                  

v nadväznosti odporúčané výživové dávky a finančných pasiem určujúcich rozpätie nákladov na nákup 

potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a výšku režijných nákladov stravníkov, 

ktorí sa stravujú vo výdajnej školskej jedálni, zverejní riaditeľ príslušnej základnej alebo materskej 

školy, ktorej je výdajná školská jedáleň súčasťou.  

7. 2 Oslobodenie od poplatku na čiastočnú úhradu nákladov  

vo výdajnej školskej jedálni 

1. Obec Raková ako zriaďovateľ výdajnej školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení 

príspevku podľa odseku 7.1.2, ak zákonný zástupca 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.). To neplatí, ak ide 

o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti 

MPSVR SR. 

2. Žiadosť o zníženia alebo odpustenie mesačného príspevku spolu s dokladmi predkladá zákonný zástupca 

prostredníctvom školy, ktorej je výdajná školská jedáleň súčasťou, zriaďovateľovi. 
 

Čl. 8 

Centrum voľného času  

Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, 

záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb v ich voľnom čase. 

8. 1 Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času  
 

1.  Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času. 

 Obec Raková v súlade v súlade s ustanovením § 116 ods. 6 školského zákona určuje výšku príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času podľa prílohy č. 5 tabuľka 5. 

2. Výška príspevku zohľadňuje charakter záujmovej činnosti, materiálno - technickú a finančnú náročnosť   

v záujmových útvaroch.  
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3. Príspevok sa uhrádza vopred  do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci (môže sa uhradiť na celý školský 

rok alebo na polrok).  
4. Oznámenie o výške mesačného príspevku, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času, 

zverejní pre zákonných zástupcov dieťaťa alebo dospelú osobu riaditeľ centra voľného času.   

 

8. 2 Oslobodenie od mesačného poplatku na čiastočnú úhradu nákladov  

spojených s činnosťou centra voľného času  
 

1. Obec Raková ako zriaďovateľ centra voľného času môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času, ak plnoletý žiak alebo zákonný 

zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada 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.).  

2. Príspevok sa neuhrádza, ak dospelá osoba, plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to 

písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke 

v hmotnej núdzi. 

3. Žiadosť o zníženia alebo odpustenie mesačného príspevku spolu s dokladmi predkladá dospelá osoba, 

plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka prostredníctvom centra voľného času 

zriaďovateľovi. 

 

Čl. 9 

Zrušovacie ustanovenia 
 

1. Dňom účinnosti tohto VZN končí platnosť VZN č. 2/20010 o výške príspevku zákonného zástupcu 

dieťaťa a na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Raková vrátane jeho 

zmien a dodatkov schválených uznesením obecného zastupiteľstva Obce Raková dňa 21. 10. 2011, dňa 

29. 03. 2012 a dňa 22. 11. 2012. 

 

Záverečné ustanovenie 

1. Pokiaľ nie je vo všeobecne záväznom nariadení podrobnejšia úprava, k určeniu výšky a úhrade príspevkov 

zákonného zástupcu dieťaťa a na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v materskej škole, školskom klube 

detí a za poskytovanie stravy v školskej jedálni sa vzťahujú osobitné predpisy: 

a. zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

b. zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení  

niektorých zákonov, 

c. zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 

neskorších predpisov. 

2. Zmeny a doplnky tohto nariadenia sa môžu vykonať len všeobecne záväzným nariadením. 

3. V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení bolo VZN vyvesené dňa 27. marca 2013 a 

zvesené dňa 10. apríla 2013 pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. 

4. VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom V Rakovej dňa 11. apríla 2013 uznesením č. 15.12/2013. 

5.  V zmysle § 6 ods. 8 zákona č. 396/1990 Zb. bolo VZN vyvesené 12. apríla 2013 po zasadnutí obecného 

zastupiteľstva. 

6. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 26. apríla 2013 a právoplatnosť dňom              

26.apríla 2013 .  

     
 

 

 

               ........................................... 

           Mgr. Anton Heglas 

              starosta obce 
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Príloha č. 1 
 

Tab. 1: 

 

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materských školách. 

 

Materská škola (MŠ) Výška mesačného príspevku v € 

Materská škola, Fojstvo 1253, Raková 9,00 

Materská škola, Korcháň 1070, Raková 9,00 

 

 

Príloha č. 2 

Tab. 2: 
 

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí. 

 

Školský klub detí  (ŠKD) Výška mesačného príspevku v € 

ŠKD Raková 950, ako súčasť ZŠ školy 

Milana Mravca, Raková 950 
7,00 

 

Príloha č. 3 
 

Tab. 3: 

 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktoré uhrádza zákonný zástupca 

dieťaťa, žiaka alebo iná osoba vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 

stravníkov v nadväznosti na výživové dávky odporúčané MSVVaŠ SR a výška príspevku na úhradu 

režijných nákladov. 

 

Školská jedáleň (ŠJ) 

Výška príspevku 

(náklady na nákup 

potravín) 

 v € 

Finančné 

pásmo 

Výška príspevku 

(režijné náklady) 

v € 

Školská jedáleň pri Materskej škole, Fojstvo 

1253 , Raková 

  

2 
 

paušálny príspevok 

na mesiac 

   deti – stravníci  

   (veková kategória od 2 do 6 rokov)   
1,19 3 

desiata 0,28 3 

obed 0,68 3 

olovrant 0,23 3 

Školská jedáleň pri Materskej škole, 

Korcháň 1070, Raková 

  

1 
 

paušálny príspevok 

na mesiac 

   deti – stravníci  

   (veková kategória od 2 do 6 rokov)  
1,19 

3 

desiata 0,28 3 

obed 0,68 3 

olovrant 0,23 3 

Školská jedáleň, Raková 950, ako súčasť ZŠ 

Milana Mravca, Raková 950 

   

   žiaci stravníci – veková kategória:    

        6 -11 roční 1,01 3 0,05  

       11-15 roční 1,09 3 0,05  
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Príloha č. 4 
 

Tab. 4: 
 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni, ktoré uhrádza zákonný 

zástupca dieťaťa, žiaka alebo iná osoba vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 

stravníkov v nadväznosti na výživové dávky odporúčané MŠVVaŠ SR výška príspevku na úhradu 

režijných nákladov. 
 

Výdajná školská jedáleň (VŠJ) 
Výška príspevku 

v € 

Finančné 

pásmo 

Výška príspevku 

(režijné náklady) 

v € 

Výdajná školská jedáleň, Trstená 475, 

ako súčasť Základnej školy, Milana 

Mravca, Raková  

   

   žiaci stravníci – veková kategória:    

        6 -11 roční 1,01 3 0,05 

Výdajná školská jedáleň pri Materskej 

škole 1253, U Gala 325, Raková 

   

   deti – stravníci  

   (veková kategória od 2 do 6 rokov)   

1,19 3 2 
 

paušálny 

príspevok na 

mesiac 

desiata 0,28 3 

obed 0,68 3 

olovrant 0,23 3 
 

 

 

Príloha č. 5 

 

 

Tab. 5: 

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času.  

 

Centrum voľného času (CVČ) 
Výška mesačného príspevku v €/1 

záujmový útvar 

CVČ Raková 140  

dieťa do 15 rokov 0,70 

dieťa do 15 rokov, ktoré odovzdá školský 

vzdelávací poukaz v prospech CVČ 
0,30 

dieťa od 15 rokov a dospelá osoba 
1,00 

 

 


