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Obecné zastupiteľstvo v Krakovanoch  na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom  NR SR č. 245/2008 Z. 

z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorým sa dopĺňa zákon č.596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vydáva  pre územie obce 

Krakovany  toto  

Všeobecné záväzné nariadenie  č. 1/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

výdavkov škôl  a školských zariadení  na území obce  Krakovany 

 

§ 1 

Predmet úpravy 
Týmto VZN sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského 

klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni. 

  

§ 2 

Výška príspevku, termín a spôsob úhrady za pobyt dieťaťa v materskej škole 

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

výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumu: 10,00 € 

 
(2) Príspevok sa neuhrádza za dieťa:  

a)      ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

b)      ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi Základnej školy s materskou    

         školou doklad o tom,   že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov  

         k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej  

         núdzi a o zmene  a doplnení niektorých zákonov, 

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

 

        (3)  Príspevok na základe tohto nariadenia sa neuhrádza za dieťa:  
a)      ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe   

         nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov  

         preukázateľným spôsobom,  

b)      ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola   

         prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými   

         závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú   

                           časť určeného príspevku. 

(3)   Termín a spôsob úhrady príspevku: mesačne do 15. dňa príslušného kalendárneho   

         mesiaca  v hotovosti do pokladne Materskej  školy.   
      

  

     § 3 

Výška príspevku, termín a spôsob úhrady v Školskom klube detí 
  

(1) Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského  klubu na 

jedného žiaka sa určuje vo výške: ...................................................... 5,00€ 
 

(2) Príspevok sa uhrádza vopred do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Príspevok 

je možné uhradiť jednou platbou naraz na viac mesiacov, najmenej však na tri platby, 

1. do konca kalendárneho roka, 2. do konca marca a 3. do konca júna.  
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(3) O znížení, alebo odpustení príspevku rozhoduje zriaďovateľ školy – Obec Krakovany, 

ktorý vydá zákonnému zástupcovi písomné rozhodnutie (§114 ods. 8 zákona č. 

245/2008 Z.z.). 

 

 

 

§ 4 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 
  

(1) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, 

ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových 

kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. 
 

(2) Finančné pásma určujú náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 

kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov 

na nákup potravín. Sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky.  

 

(3) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa (materskej školy, ďalej len MŠ) alebo 

žiaka (základnej školy len ZŠ) vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových 

kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky sú určené za každý 

stravovací deň nasledovne: 

 

a) Materská škola (deti od 2 – 6 rokov  desiata, obed, olovrant) v 2. pásme ......................... 1,45 €  
b) Základná škola I. stupeň (žiaci od 6 – 11 rokov  obed) v 2. pásme.................................... 1,15 €  
c) Zamestnanci  (obed) v 2. pásme pre vekovú kategóriu str. školy od 15 do 19 rokov..........1,33 € 

 

(4) Náklady na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca za: 

a) dieťaťa MŠ, ktoré je mladšie, ako posledný ročník pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

b) dieťa MŠ alebo žiak ZŠ za odobratú stravu v danom stravovacom dni (prvý deň neprítomnosti 

dieťaťa na vyučovaní), 

c) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca neodhlásil dieťa alebo žiaka 

najneskôr do 13,30 hod. predchádzajúceho pracovného dňa z poskytovania stravy v školskej 

jedálni v danom stravovacom dni. 

 

(5) Úhradu na nákup potravín je nutné zrealizovať najneskôr do 25. dňa mesiaca 

predchádzajúceho mesiaca, v ktorom sa stravovanie poskytuje. 

 

(6) Cena jedla pre iných stravníkov zahŕňa náklady na nákup potravín. 

 

(7) Rozdiel medzi dotáciou na stravu a nákladom na nákup potravín školská jedáleň použije 

účelovo na nákup potravín pre stravníkov ŠJ. 

 

(8) Zákonný zástupca uhrádza do 25. dňa mesiaca vopred jednorazový príspevok na 

stravovanie v sume 20,- eur. Podmienky vrátenia príspevku sú stanovené v zápisnom 

lístku stravníka.  

  

 

 

 



VZN č. 1/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení  

na území obce  Krakovany 

 

§ 5 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

(1) Obec ako zriaďovateľ školy a školských zariadení môže rozhodnúť o znížení alebo 

odpustení príspevku podľa §§ 3,4 tohto nariadenia, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka 

o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi 

a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 o pomoci v hmotnej núdzi 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. To neplatí ak ide 

o deti 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.  

 

(2) Žiadosti spolu s dokladmi predkladá zákonný zástupca prostredníctvom školy alebo 

školského zariadenia zriaďovateľovi. 

 

(3) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce  

Krakovany  dňa 26.6.2019 uznesením OZ č. ............ 

 

(4) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 7/2012 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl 

a školských zariadení na území obce Krakovany. 

 

(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.9.2019 

 

(6) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo 

obce Krakovany. 

  

  

  

  

  

 V Krakovanoch, dňa 10.6.2019                                                                                                             

          PhDr. František Klinovský 

                 starosta obce 

 

 

 

 
     


