
Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  Rad
číslo  1/2022

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

        
Obecné zastupiteľstvo v obci Rad 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 a § 116

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

Účelom všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je určiť: 

1. výšku mesačného finančného príspevku:

a) na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt  dieťaťa  v materskej  škole podľa § 28 ods.  5

školského zákona, 

b) príspevok  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  v  školskej  jedálni (ďalej len „príspevok“),

2. podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevku v materskej škole.

                                                                          
                                                                          

           DRUHÁ  ČASŤ
PRÍSPEVKY V MATERSKEJ ŠKOLE 

                                                                        § 2
                                Príspevok  za  pobyt  dieťaťa  v materskej  škole

A  1)   Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu 

výdavkov mesačne na jedno dieťa:

B a) sumou 5 € pri poldennom pobyte v materskej škole



                         § 3

                                                Oslobodenie  od  príspevkov

                 
1) Príspevok  v materskej  škole  sa  neuhrádza  za  dieťa :

      a./  pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, 

b./  z dôvodu choroby – zákonný zástupca má povinnosť predložiť riaditeľovi/riaditeľke

materskej školy písomnú žiadosť o zníženie príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

spolu  s  potvrdením  od  lekára;  riaditeľ/riaditeľka  materskej  školy  písomnú  žiadosť  o

odpustenie príspevku  za pobyt dieťaťa v materskej škole spolu s potvrdením od lekára

bezodkladne predloží zriaďovateľovi, aby vo veci rozhodol,

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.

e./ ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

§ 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  0,38 €     

3) Zákonní zástupcovia detí, ktorí sú v hmotnej núdzi prispievajú za čiastočnú úhradu   

nákladov poskytnutej desiaty vo výške 0,00 €   

       Podmienkou uplatnenia je z dokladovanie hmotnej núdze zákonného zástupcu      

(potvrdenie, alebo  rozhodnutie z ÚPSVaR). 

    



§  5
 

Úhrada príspevku 

1. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 

2. Ak je dieťa prijaté do školy a školského zariadenia v priebehu školského roka, za prvý
mesiac dochádzky sa príspevok uhrádza vždy do troch pracovných dní odo dňa, v ktorom
bolo doručené rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy.

3. Zákonný zástupca majú povinnosť príspevok uhradiť spôsobom a za podmienok, ktoré určí
riaditeľ vo vnútornom predpise.

4. Riaditeľ  je  povinný  účinné  VZN,  ako  aj  smernicu  o podmienkach  úhrady  príspevku
zverejniť na webovom sídle školy a školského zariadenia a v priestoroch školy a školského
zariadenia.

5. Riaditeľ je povinný na stretnutí zákonných zástupcov (rodičovskom združení) informovať
o výške príspevkov uhrádzaných zákonnými zástupcami/plnoletými žiakmi.

                           § 6

Záverečné ustanovenia
                                                           

1. VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Rade uznesením číslo 20/2022 zo dňa 
23.06.2022.

2. VZN nadobúda účinnosť dňa 01.07.2022.

3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN číslo 3/2008 zo dňa 
_____________.

V Rade dňa 30.06.2022        _______________________
         podpis starostu
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