
Obec Horný Vadičov                         NÁVRH 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č.  1  /2019 
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Horný Vadičov 
 

     Obec Horný Vadičov v zmysle §6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, §6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 4 ods. 6 zákona č. 
544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky v znení neskorších zmien, vydáva toto 

 všeobecne záväzné nariadenie 

Čl. 1 

Predmet úpravy 

     Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej VZN) obce určuje výšku príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov spojených s pobytom detí v materskej škole, na činnosť v školskom 
výchovno-vzdelávacom zariadení a výšku príspevku, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo 
výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórii stravníkov v nadväznosti na 
odporúčané výživové dávky (viď príloha č. 1 – finančné pásma nákladov na nákup potravín 
v šk. jedálňach) 

Čl. 2 

Výška príspevku v školách a školských zariadeniach 

Ak sa v škole, alebo v školskom zariadení zabezpečuje okrem bezplatnej výchovy 
a vzdelávania aj hmotné zabezpečenie detí a žiakov, prispievajú zákonní zástupcovia 
príspevkom na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom detí a žiakov v školách 
a školských zariadeniach a hradia náklady spojené výdajom jedál podľa vekových kategórii 
stravníkov. 

Čl. 3 

Materská škola 

1. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole 

a) výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je 10,00 €/mesiac/dieťa 
b) príspevok je splatný 15. deň v mesiaci za príslušný mesiac 
c) príspevok sa neuhrádza za dieťa: 
- ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 
- ktorého zákonný zástupca predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky 
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi 



- ktoré je umiestnené v MŠ na základe rozhodnutia súdu 
- ktoré má prerušená dochádzku do MŠ na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich 
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom 
 
- ktoré nedochádza do školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ 
zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza 
zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku 
 

2. Poplatok za stravovanie v školskej jedálni pri MŠ 
 

a) poplatok sa určuje v zmysle zverejnených finančných pásiem na nákup potravín na jedlo 
podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 1. 9. 2019 na stránke MŠVVŠ SR (príloha 
č. 2 tohto VZN) 
b) zriaďovateľ určuje pre materskú školu 1. pásmo takto: 
- desiata 0,34 € 
- obed  0,80 € 
- olovrant 0,23 € 
SPOLU  1,37 € 
c) dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len dotácia na stravu) je 
1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti a odobralo 
stravu a navštevuje posledný ročník v MŠ (bez ohľadu na to, či opakuje ročník, alebo od 
septembra nenastúpi do 1. ročníka ZŠ) 
- rozdiel 0,17 € zaplatí zákonný zástupca do pokladne alebo na účet MŠ do 15. dňa v mesiac 
 

3. Diétne stravovanie 

Ak dieťa, ktoré sa zúčastňuje výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole, a je na 
základe jeho zdravotného stavu uznaného lekárom – špecialistom, odkázané na diétne 
stravovanie a zákonný zástupca mu diétnu stravu pripraví doma a prinesie na konzumáciu 
v rámci jedla do materskej školy, bude dotácia na stravu v sume 1,20 € zriaďovateľom 
poskytnutá priamo rodičovi.  

Čl. 4 

Školská jedáleň pri základnej škole 

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

1. Poplatok za stravovanie v školskej jedálni pri ZŠ 

a) poplatok sa určuje v zmysle zverejnených finančných pásiem na nákup potravín na jedlo 
podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 1. 9. 2019 na stránke MŠVVŠ SR (príloha 
č. 2 tohto VZN 

b) zriaďovateľ určuje pre základnú školu 1. pásmo takto: 

- veková kategória od 6 – 11 rokov  obed 1,08 € 

- veková kategória od 11 do 15 rokov obed  1,16 € 



- dospelí stravníci     obed 1,26 € + réžia  
c) dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len dotácia na stravu) 
- 1,20 € za každý deň, v ktorom sa žiak zúčastnil výchovno-vzdelávacej činnosti alebo 
vyučovania a odobral stravu 
d) rozdiel medzi dotáciou a poplatkom v 1. pásme  

pre vekovú kategóriu od 6 - 11 rokov 0,12 €/obed 
pre vekovú kategóriu od 11 - 15 rokov 0,04 €/obed 

použije školské zariadenie na skvalitnenie a rozšírenie jedla (ovocie, jogurt...) 
 
 
 

2. Zábezpeka 
 

a) zriaďovateľ určuje zábezpeku na neodhlásený obed zdarma vo výške 22,00 €/dieťa/ 
školský rok 
b)zábezpeku uhradí zákonný zástupca žiaka do 25. 9. v príslušnom školskom roku na účet 
jedálne pri základnej škole 
c) zábezpeka bude slúžiť na úhradu neodhlásených obedov do jej vyčerpania, nevyčerpaná 
záloha bude vrátená zákonnému zástupcovi do 15. 7. príslušného školského roka 
d) povinnosti pri odhlasovaní žiakov zo stravy určí škola v rámci svojich interných predpisov 
 

3. Diétne stravovanie 

     Ak žiak, ktorý sa zúčastňuje vyučovania v základnej škole, a je na základe jeho 
zdravotného stavu uznaného lekárom – špecialistom, odkázaný na diétne stravovanie 
a zákonný zástupca mu diétnu stravu pripraví doma a prinesie na konzumáciu v rámci jedla 
do školského zariadenia, bude dotácia na stravu v sume 1,20 € zriaďovateľom poskytnutá 
priamo zákonnému zástupcovi.  

 
 

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 uspokojenie a rozvíjanie ich záujmov 
v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. 
 
a) výška mesačného príspevku na  čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu 
detí je  4,00 € a je príspevok je splatný do 20. dňa v mesiaci za príslušný mesiac 
b) zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak 
zákonný zástupca dieťaťa o to požiada a zároveň predloží doklad o tom, že je poberateľom 
dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu 
(Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi) 
c) riaditeľ ZŠ je oprávnený určiť cenník poplatkov na ostatné voľnočasové aktivity, 
zabezpečované okrem pravidelnej činnosti školského klubu detí (letné tábory a pod.) 
 



 

Čl. 6 

Centrum voľného času 

     Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia 
výchovno-vzdelávaciu, záujmové a rekreačnú činnosť detí od 5 do 15 rokov v ich voľnom 
čase. 

a) výška mesačného príspevku na  čiastočnú úhradu nákladov  je 1,00 €/osoba/mesiac za 
každý navštevovaný krúžok  príspevok je splatný do 20. dňa v mesiaci za príslušný mesiac 
b) zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak 
zákonný zástupca dieťaťa o to požiada a zároveň predloží doklad o tom, že je poberateľom 
dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu 
(Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi) 
c) riaditeľ ZŠ je oprávnený určiť cenník poplatkov na ostatné voľnočasové aktivity, 
zabezpečované okrem pravidelnej činnosti záujmových útvarov (letné tábory, príležitostná 
činnosť, používanie internetu a pod.) 
 

Čl. 7 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Na ustanovenia súvisiace s určením príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ, činnosť ŠD, CVČ, 
ŠJ neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením sa vzťahujú ostatné príslušné 
právne predpisy 

2. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Hornom Vadičove dňa               
uznesením číslo 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 1. 9. 2019, zároveň sa ruší 
VZN č. 2/2008 so všetkými dodatkami. 
 
 
 
 

Návrh VZN zverejnený: 05.06.2019 

VZN schválené obecným zastupiteľstvom zverejnené: ........................................ 

 

 

 

 

V Hornom Vadičove                                                                   Miroslav Káčerik 
                starosta 
 


