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Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 

o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa v školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Obce Kraľovany 

Obecné zastupiteľstvo v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 

140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) 

 

vydáva pre územie obce Kraľovany toto 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 

o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa v školskom zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Obce Kraľovany 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje:  

výšku a splatnosť mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt v 

materskej škole (ďalej len „MŠ“), v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kraľovany. 

 

Článok 2 

Materská škola 

 

1. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ: 

a) od 2 do 3 rokov veku dieťaťa (aj počas prázdninovej činnosti):   17,00 € 

b) od 3 do 6 rokov veku dieťaťa:       15,00 € 

c) za prázdninovú činnosť za deti podľa Čl. 2 ods. 1 písm. b) tohto VZN v mesiaci júl a august: 

           30,00 € 

 

2. Príspevok za čiastočnú úhradu nákladov v MŠ za pobyt dieťaťa do troch rokov uhrádza  zákonný 

zástupca dieťaťa do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši vek tri roky. 

3. Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý záväzne prihlási dieťa na prázdninovú činnosť na mesiace júl a 

august je povinný uhradiť príspevok  do 10.06. príslušného kalendárneho roka. 

4. Ak zákonný zástupca dieťaťa neodovzdá MŠ čestné vyhlásenie  pre zber údajov, t.j. do 

štatistického výkazu najneskôr do 10.09. príslušného kalendárneho roka, výška príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v MŠ je 50,00 €. 

5. Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa, ktoré spĺňa podmienky uvedené v § 28 ods. 6 a § 28 ods. 

7 písm. a) školského zákona. 

6. Príspevok sa uhrádza mesačne vopred, najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý 

predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.  
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Článok 3 

Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni a podmienky tejto úhrady 

 
 

1. Obec Kraľovany v súlade s ustanovením § 141,  ods. 6 školského zákona určuje výšku poplatku na 

čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v druhom finančnom pásme zverejnenom 

Ministerstvom  školstva,  vedy,  výskumu  a športu SR na  jedno  jedlo  podľa  vekových  kategórií 

a príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka a výšku režijných nákladov hradených obcou vo 

Výdajnej  školskej jedálni Materskej školy, Kraľovany 93,  ktorej  je zriaďovateľom podľa nasledujúcej 

tabuľky: 

VŠJ DRUH Stravná jednotka EUR Režijné náklady EUR 

MŠ stravníci 

od 2 do 6 rokov 

desiata 0,36 0,00 

obed 0,85 0,30 

olovrant 0,24 0,00 

Zamestnanci škôl a 

školských zariadení 
obed 1,33 1,82 

Iné fyzické osoby so 

súhlasom príslušného RÚVZ 
obed 1,33 1,82 

 

2. Príspevok na režijné náklady je určený na bežné výdavky dodávateľa stravy a výdajnej školskej 

jedálne. 

 

3. Zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na úhradu režijných nákladov, ak 

zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k 

dávke v hmotnej núdzi okrem detí a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa § 4 zákona č. 

544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky v znení neskorších predpisov. 

 

4. Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa materskej školy na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej 

školskej jedálni sa zníži o výšku poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom 

dieťaťa podľa zákona č. 375/2018 Z. z. v platnom znení, ktoré navštevuje posledný ročník materskej 

školy za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a 

odobralo stravu.  

 

5. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný uhradiť rozdiel medzi poskytnutou dotáciou na 

podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 375/2018 Z. z. v platnom znení 

a výškou nákladov na nákup potravín a režijných nákladov. 

 

6. V prípade, že zákonný zástupca neodhlásil zo stravy dieťa, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia zákona 

č. 375/2018 Z. z. v platnom znení, v termíne stanovenom vnútorným prevádzkovým poriadkom 

materskej školy, je povinný uhradiť plnú výšku príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín a 

príspevku na režijné náklady. Dotácia sa na neho nevzťahuje. 

 

7. Zriaďovateľ materskej školy vyplatí zákonnému zástupcovi dieťaťa dotáciu na podporu výchovy k 

stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 375/2018 Z. z. v platnom znení, ak dieťa materskej 
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školy u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie 

a neodoberie stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo. 

 

 

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

1. Toto VZN vydalo Obecné zastupiteľstvo Obce Kraľovany na svojom zasadnutí dňa   14.08.2019.2019 

2. Toto VZN ruší VZN č. 3/2008 prijaté zastupiteľstvom obce dňa 28.11.2008. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom  01.09.2019. 

 

V Kraľovanoch         dňa    14.08.2019 

 

 

 

 

 

Ľuboš Palovič 

          starosta obce 

 

 

Návrh tohto VZN bolo vyvesený dňa:   30.07.2019 

Návrh tohto VZN bolo zvesený dňa:   14.08.2019 

 

Toto VZN bolo vyvesené dňa:   15.08.2019 

Toto VZN bolo zvesené dňa:   30.08.2019 
 

 

 

 

 

 

Dňom vyvesenia návrhu tohto nariadenia začína plynúť pätnásťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť 

pripomienku k návrhu tohto nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v 

určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.                          

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ tohto nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak 

nie sú zdôvodnené. 


