
 

 

 

 

 

 

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  

O URČENÍ VÝŠKY FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU 

NÁKLADOV NA VÝCHOVU A VZDELANIE A NÁKLADOV SPOJENÝCH SO 

STRAVOVANÍM V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH, KTORÝCH 

ZRIAĎOVATEĽOM JE OBEC ŠROBÁROVÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Návrh vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 21.11.2022  
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Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 21.11.2022 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 08.12.2022 

VZN schválené OZ v Šrobárovej dňa 09.12.2022, uznesením č. 14/2022  

VZN č. nadobúda účinnosť 1.1.2023 



Obecné zastupiteľstvo Obce Šrobárová v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 6 ods. 24 zákona 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 ustanoveniami § 28, § 49, § 114, § 116 a § 140 zákona č. 

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

v znení neskorších predpisov sa uznáša na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

PRVÁ ČASŤ 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

§ 1 

Účel a predmet 

Všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „VZN“ ) určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských 

zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Šrobárová. 

§ 2 

Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach 

Obec Šrobárová je zriaďovateľom: 

a) Materskej školy Šrobárová,  

b) Základnej školy Šrobárová, 

  

V materskej škole a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šrobárová sa 

uhrádzajú tieto príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov 

spojených so stravovaním ( ďalej len „príspevky“ ) : 

- príspevok na  čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených 

so stravovaním 

DRUHÁ ČASŤ 

PRÍSPEVKY V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH 

§  3 

Výška, termín a spôsob úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 

1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov 

materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 15,00 EUR 

a) 10,00 EUR – na  financovanie rozvoja a skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, 

na financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a na krúžkovú činnosť  

- neinvestičné náklady predstavujú mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za 

pobyt dieťaťa v Materskej škole zriadenej obcou Šrobárová v súlade s ustanovením  § 

28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. (okrem detí, ktoré majú rok pred plnením povinnej 

školskej dochádzky) 

b) 5,00 Eurá - za pobyt dieťaťa v materskej škole (nákup zariadenia, prevádzka, havarijné 

situácie, poplatok hradia všetky deti navštevujúce materskú školu) 

2. Príspevok sa uhrádza do 30. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 



3. Príspevok sa uhrádza v hotovosti do pokladne obce.  

4. Ak je dieťa prijaté do materskej školy v priebehu školského roka, za prvý mesiac dochádzky sa 

príspevok uhrádza vždy do troch pracovných dní odo dňa, v ktorom bolo zákonnému zástupcovi 

doručené rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy. 

5. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 

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

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

v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, 

c)ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu, 

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

kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo z rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom. 

Preukázateľný spôsob je predloženie potvrdenia od lekára (ak je dôvodom choroba) a čestné 

vyhlásenie zákonného zástupcu o rodinných dôvodoch prerušenia dochádzky do materskej školy. 

 

  6. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza, ak bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená 

zo strany zriaďovateľa. 

§ 4 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie 

v zariadení školského stravovania 

1. Zariadenie školského stravovania poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu 

nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových 

kategórií stravníkov v súlade s Finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na jedno jedlo, 

určenými Ministerstvom školstva SR. 

2. Školská jedáleň pri Materskej škole Modrany poskytuje stravovanie deťom MŠ 

3. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup 

potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky je 

určený za každý stravovací deň nasledovne: 

Náklady na nákup potravín na jedlo – 1. finančné pásmo 

Tabuľka č.1 

            

Celodenná 
 

Dotácia na 
 

Platba 

    

desiata obed 
 

olovrant 
 

strava 
 

podporu dieťaťa 
 

Zákonného 

Stravník - dieťa 
       

k stravovacím 
 

Zástupcu 

v MŠ 
         

návykom 
 

za jeden deň 

               

    

€ € 
 

€ 
 

€ 
 

€ 
 

€ 

Stravníci – dieťa MŠ, 
           

od 2 – 6 rokov 0,38 0,90 
 

0,26 1,37 
 

0 
  

1,54 

Stravník - dieťa MŠ, 
           

Tabuľka č. 2 

            

Celodenná 
 

Dotácia na 
 

Platba 

    

desiata obed 
 

olovrant 
 

strava 
 

podporu dieťaťa 
 

Zákonného 

Stravník – žiak  
       

k stravovacím 
 

Zástupcu 

v ZŠ 
         

návykom 
 

za jeden deň 



                          

    

€ € 
  

€ 
  

€ 
  

€ 
  

€ 

Stravníci – žiak ZŠ, 
                      

od 1- 4 ročník  1,15 
      

0 
    

1,21 

 

Stravné sa uhrádza v hotovosti do pokladne obecného úradu. 

 

 

 

TRETIA ČASŤ 

 

ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA 

§ 8 

Záverečné ustanovenia 

Toto VZN bolo schválené na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 09.12.2022, uznesením číslo 

14/2022. 

Nadobúda účinnosť od 01.01.2023. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  ___________________________ 

                                                                                           Mgr. Ján Šušoliak 

        starosta obce 

 

 


