
 

Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  Rad 
číslo  3/2008 

o určení  príspevku  za  pobyt  dieťaťa  v materskej  škole  a čiastočnej  
úhrady  nákladov  v  školskej  jedálni  

 
 
 
 
                                                              PRVÁ  ČASŤ 
 
                                                                         § 1 

                 Úvodné ustanovenia  
         

Obecné zastupiteľstvo v Rade podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov  r o z h o d l o,  že v súlade s §§ 28 a  140  zákona č. 
245/2008 Z.z. o výchove  a vzdelávaní  (školský  zákon)  a o zmene a doplnení  niektorých  
zákonov    u r č u j e    s účinnosťou od  1. januára  2009  príspevok  za  pobyt  dieťaťa  
v materskej  škole a príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie nasledovne: 
 
 
a)  príspevok  za  pobyt  dieťaťa  v materskej  škole    
b)  príspevok  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  v  školskej  jedálni 
 

 
                                                                           
                                                                           

           DRUHÁ  ČASŤ  
 

                                                                        § 2 
                                Príspevok  za  pobyt  dieťaťa  v materskej  škole 
 
 

 1)   Za  pobyt  dieťaťa  v materskej  škole  zákonní  zástupca  prispieva  na  čiastočnú  úhradu     
       výdavkov  materskej  školy  mesačne  vo  výške  1,66  €    
 2)   Zákonný  zástupca  je  povinný  uhradiť  príspevok  vopred  do  10.  dňa  v  kalendárnom      
       mesiaci. 

 
 

 
                         § 3 

                                                Oslobodenie  od  príspevkov 
 
                  

1) Príspevok  v materskej  škole  sa  neuhrádza  za  dieťa : 
      a./  ktoré  má  jeden  rok  pred  plnením  povinnej  školskej  dochádzky, 

b./  ak  zákonný  zástupca  dieťaťa  predloží  riaditeľke  materskej  školy  doklad  o tom,      
      že  je  poberateľom  dávky  v hmotnej núdzi a príspevkov  k dávke   v hmotnej  núdzi     
      (rozhodnutie  alebo  potvrdenie  z ÚPSVaR ), 
c./  príspevok  sa  neuhrádza  za  dieťa  ktoré  má  prerušenú  dochádzku  na  viac  ako  30    
      po  sebe  nasledujúcich  kalendárnych  dní  z dôvodu  choroby  alebo  rodinných   
      dôvodov  preukázateľným  spôsobom, 
d./  v čase  školských  prázdnin,  alebo  bola  prerušená  prevádzka  zapríčinená             
      zriaďovateľom,  alebo  inými  závažnými  dôvodmi:  V týchto  prípadov  uhrádza   
      zákonný  zástupca  pomernú  časť  určeného  príspevku. 

 
 



 
 
 
                                                                           
 

TRETIA   ČASŤ 
 

§  4 
Príspevok  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  v  školskej  jedálni 

 
 
1)   Školská  jedáleň  poskytuje  deťom desiatu  za  čiastočnú  úhradu  nákladov,    
      ktoré  uhrádza  zákonný  zástupca  vo  výške  nákladov  na  nákup  potravín  na        
      odporúčané  výživové  dávky   
2) Výška  príspevku  na  úhradu  nákladov  denne  činí  0,233   €      
3) Zákonní zástupcovia detí, ktorí sú v hmotnej núdzi prispievajú za čiastočnú úhradu    

nákladov poskytnutej desiaty vo výške 0,033  €    
       Podmienkou uplatnenia je zdokladovanie hmotnej núdze zákonného zástupcu (potvrdenie,  

          alebo  rozhodnutie z ÚPSVaR).    
 
 
 

ŠTVRTÁ    ČASŤ 
 

                           § 5 
Záverečné ustanovenia 

                                                            
 
1)  Obecné  zastupitelstvo v Rade  sa  na  tomto  všeobecne  záväznom  nariadení    uznieslo  
dňa  10.12.2008  uznesením   číslo:  53/2008. 
 
2)  Všeobecné  záväzné  nariadenie  nadobúda  účinnosť  dňom  1.1.2009.  
 
3)  Zrušuje  sa  Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  Rad  č. 1/2008  zo  dňa  22.10.2008. 
 
 
 
 
 
 
 
V Rade dňa  11.12.2008  
 
 
 
 
 
                                                                                              Ladislav  Liška 
                                                                                                starosta obce 
 
 
 
 
Na úradnej tabuli: - vyvesené dňa:  12.12.2008   
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