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VZN O URČENÍ VÝŠKY MESAČNÉHO PRÍSPVKU V MATERSKEJ ŠKOLE
A ŠKOLSKOM ZARIADENÍ
Obec Dvorianky, v súlade s ustanovením § 4 odsek 5 písmeno a) bod 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom zriadení“) a v súlade
s ustanoveniami § 28 odsek 5, § 114 odsek 6 a § 140 odsek 10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej aj (školský zákon) vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 4/2019
O URČENÍ VÝŠKY MESAČNÉHO PRÍSPEVKU V MATERSKEJ ŠKOLE A ŠKOLSKOM ZARIADENÍ
ZRIADENOÝCH OBCOU

Článok I.
Úvodné ustanovenia

§1
Predmet úpravy

Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej aj „nariadenie“) určuje:
a) Výšku a spôsob úhrady príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za
pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou.
b) Výšku a spôsob úhrady príspevku stravníka, alebo zákonného zástupcu stravník na čiastočnú
úhradu nákladov za stravníka v školskej jedálni zriadenej obcou.
§2
Základné ustanovenia

1) Obec Dvorianky (ďalej aj „obec) je zriaďovateľom :
a) Materskej školy Dvorianky (ďalej aj „Materská škola“)
b) Školského zariadenia Školská Jedáleň.
2) Materská škola a školské zariadenie sú zriadené obcou Dvorianky pri výkone samosprávy a sú
na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradené do siete
škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

§3

Príspevkom sa pre účely tohto nariadenia rozumie finančná čiastka, ktorou mesačne prispieva
zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s predprimárnym vzdelávaním,
a ktorou prispieva stravník, alebo zákonný zástupca stravníka na čiastočnú úhradu nákladov na
stravovanie v školskej jedálni.

Článok II.
Výška mesačného príspevku v materskej škole a školskom zariadení zriadených obcou

§4

1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy sumou 7,00 € mesačne. Príspevok sa neuhrádza za dieťa v súlade
s ustanoveniami osobitného predpisu. 1
2) V prípade, ak zákonný zástupca umiestnil v materskej škole dve a viac detí, príspevok podľa
ustanovenia odseku 1) platí v rovnakej výške za každé dieťa.
§5
Stravníkom v školskej jedálne môžu byť deti, zamestnanci materskej školy, obce, dôchodcovia obce.
§6

1) Za stravovanie každého jednotlivého stravníka v školskej jedálni prispieva stravník, alebo
zákonný zástupca stravníka na čiastočnú úhradu nákladov školskej jedálne vo výške nákladov
na nákup potravín podľa vekových kategórii stravníkov sumou:

Úhrada spolu
Desiata *
Dieťa v materskej škole
(od 2-5 rokov)
Dieťa v materskej škole
predškolák
Dospelý
stravník/zamestnanec

0,23

Dôchodca
 V „€“/deň
_________________________________
1

§ 28 odseky 6,7 školského zákona

Obed *
0,80

Olovrant *
0,34

1,37 €/deň
0,17 €/deň
1,26 €/deň
2,00 €/deň

Článok III.
Spoločné ustanovenia pre úhradu príspevkov

§7

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole uhradí zákonný
zástupca najneskôr do 10. dňa v kalendárnom mesiaci v hotovosti do pokladne.

§8
1) Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov stravníka sa vypočíta ako súčin dennej
stravnej jednotky a počtu dní, kedy bude strava prevzatá s pripočítaním sumy príspevku na
prevádzkové náklady. Strava sa považuje za prevzatú aj vtedy, ak zmena o prevzatí stravy
nebola školskej jedálni oznámená v súlade s ustanoveniami Prevádzkového poriadku školskej
jedálne.
2) Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov stravníka v školskej jedálni uhradí stravník,
alebo zákonný zástupca stravníka najneskôr do 15. dňa v kalendárnom mesiaci v hotovosti do
pokladne.

Článok IV.
Záverečné ustanovenie
1)
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva obce
Dvorianky dňa 09.09.2019 .
2)
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom schválenia obecným
zastupiteľstvom a účinným sa stáva 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce Dvorianky.

Gabriel Čverčko
Starosta obce

