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Všeobecne záväzné nariadenie obce Hladovka  

č.4/2016  
  o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov  

v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hladovka  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Hladovke, dňa: 12.12.2016     PhDr. Marián Brnušák 

                  starosta obce  

   

  



Obecné zastupiteľstvo v Hladovke, podľa §4 ods.3 písm. h) a §6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v spojení s §28 ods. 5, 6, § 114 ods. 6, 7, §140 

ods. 9, 10, 11 zákona  NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a v spojení s §6 ods. 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a finančných pásiem nákladov na nákup potravín určených MŠ SR s účinnosťou od 

1.9.2008,    

vydáva pre obec Hladovka toto všeobecne záväzné nariadenie: 

  

Prvá časť 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  

Článok 1  

Predmet nariadenia  

  

  

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku mesačného príspevku, 

ktorý je povinný uhrádzať rodič alebo iná fyzická osoba než rodič, ktorá má dieťa zverené do 

osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, (ďalej len 

„zákonný zástupca“) na jedno dieťa alebo jedného žiaka  

a) za pobyt dieťaťa v materskej škole,  

b) na čiastočnú úradu nákladov na činnosti školského klubu detí,  

c) na čiastočnú úradu nákladov v školskej jedálni.  

  

Druhá časť  

VÝŠKA PRÍSPEVKOV  

Článok 2  

Výška mesačného príspevku za 

pobyt dieťaťa v materskej škole  

 

1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou zákonný zástupca prispieva na čiastočnú 

úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 8,00 € /  pre jedno nezaopatrené 

dieťa podľa osobitného predpisu1.  

2) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca uhrádza poštovou poukážkou 

alebo bezhotovostným prevodom na účet školy,bankové spojenie SK42 0200 0000 0016 41466753 

vo Všeobecnej úverovej banke, exp. Trstená a to vopred do 10. dňa v príslušnom kalendárnom 

mesiaci.  

      Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa ktoré:  

a) má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a má trvalý pobyt na území              obce,  

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom 

dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,  

c) je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,  

                                                 
1 § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov  



d) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich          

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov preukázateľným              

spôsobom,  

e) nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin.  

  

Článok 3  

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

 

1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí zriadeného                                      

obcou prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 2,00 € pre jedno nezaopatrené  dieťa 

podľa osobitného predpisu1.  

2) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí zákonný zástupca 

uhrádza poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom na účet školy,  

bankové spojenie SK42 0200 0000 0016 4146 6753 vo Všeobecnej úverovej banke, exp. 

Trstená a to vopred do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.  

 

Článok 4 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni  

  

1) na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálne uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na 

nákup na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané 

výživové dávky a rozpätia finančných pásiem zverejneného Ministerstvom školstva SR na 

internetovej stránke:  

a)  materská škola: stravníci od 2 – 6 rokov – desiata 0,26 €, obed 0,64 € , olovrant 0,22€                            

spolu 1,12 €,  

b) základná škola: stravníci od  6 – 11 rokov – obed 0,95 €                               

stravníci od 11 - 15 rokov – obed 1,01 €  

c)  Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov (zamestnanci škôl a školských zariadení     v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce) sa zabezpečuje podľa vnútorných predpisov    školskej jedálne 

a výška príspevku na nákup potravín na jedno jedlo :  

    - druhé pásmo z finančných pásiem ministerstva: obed v sume 1,12 € .  

 d)  Cudzí stravníci uhrádzajú okrem príspevkov na nákup potravín 1,12 € na jedno jedlo aj režijné    

náklady vo výške minimálne 1,31 €. Riaditeľ školy môže zvýšiť minimálnu výšku réžie na 

základe reálnych nákladov na činnosť školskej jedálne.  

       Úhrada poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom na účet školskej jedálne, bankové 

spojenie SK94 0200 0000 0000 2263 2332 vo Všeobecnej úverovej banke, exp. Trstená a to vopred 

do 10.dňa v príslušnom   kalendárnom mesiaci.    

  Príspevok na nákup potravín a réžia u cudzích stravníkov sa uhrádza mesačne, ako určí riaditeľ  

       školy  

   

 Tretia časť  

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA  

Článok 6  

Záverečné ustanovenia  

  

l.   Ruší sa VZN č. 1/2012.  



2. Toto nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo dňa 09.12.2016 uznesením číslo 90/2016 a 

vstupuje do platnosti a účinnosti dňa 01.01.2017.  

 

VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa: 16.11.2016 

VZN bolo zvesené z úradnej tabule obce a webového sídla obce dňa: 08.12.2016  

 

                                                                                      
     

 

 

 

 

V Hladovke 01.01.2016                                                PhDr. Marián Brnušák  

            starosta obce 

 

 
 

 

 

 


