
 

 

NÁVRH 

 

     Obec Bôrka na základe samosprávnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy SR a v zmysle ust. 

§ 6 a § 11, v súlade s § 4 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, v zmysle v zmysle § 28, § 114 a § 140 Zákona č. 245/2008 Z. z o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 6 Zákona 

č. 596/2003 Z z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších 

predpisov 

 

vydáva 

 

toto 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2015 
 

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a 

školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Bôrka 
 

Návrh VZN - Zverejnené dňa : 22.06.2015  

Zvesené dňa : 08.07.2015 

Pripomienkovanie k návrhu : do 03.07.2015 

Schválené VZN - Zverejnené dňa: ............................. 

Zvesené dňa : ............................ 

VZN nadobúda účinnosť dňa: ........................... 
 

I.ČASŤ 

 

Úvodné ustanovenie 
 

1/ Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

zákonných zástupcov detí, ktoré budú uhrádzať školám a školským zariadeniam v zriaďova- 

teľskej pôsobnosti obce Bôrka. 

2/ Obec Bôrka vyberá od rodiča či iného zákonného zástupcu dieťaťa mesačne príspevok     

na čiastočnú úhradu výdavkov na prevádzku Materskej školy, a ŠJ zriadenými obcou, ktorý   

je určený zriaďovateľom vo všeobecne záväznom nariadení. 

3/ Výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov 

určuje MŠ SR vo finančných pásmach. Konkrétnu výšku príspevku na nákup potravín na 

jedno jedlo určuje zriaďovateľ v súlade s § 140 ods.9 zákona č. 245/2008 Z.z. s platnosťou 

od 1.9.2013 . 

4/ Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku mesačného príspevku: 

a) za pobyt dieťaťa v materskej škole, 
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b) na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. 

 

II. ČASŤ 

Príspevok 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 od troch rokov veku s trvalým bydliskom 

v obci Bôrka sumou vo výške 3,00 EUR, na dieťa do troch rokov veku sumou 3,00 EUR 

v celodennej prevádzke.  

2/ Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10.dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. 

3/ Príspevok v materskej škole sa neuhrádza zo zákona za dieťa ktoré: 

a/ má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

b/ ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy 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 /, 

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

4 / Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa : 

a/ ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 

preukázateľným spôsobom za čas prerušenej dochádzky, 

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

prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, 

za príslušné obdobie v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť 

určeného príspevku.  

 

III. ČASŤ 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej výdajnej jedálni 

 

1/ Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok za čiastočnú úhradu nákladov vo 

výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa 

finančných pásiem. 

2/ Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa 

vekových kategórií stravníkov a sú stanovené MŠ SR v piatich pásmach. 

3/ Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa materskej školy je spolu 1,05 EUR: 

 

a/ desiata v sume 0,24 EUR 

b/ obed v sume 0,60 EUR 

c/ olovrant v sume 0,21 EUR 

 

Deti v hmotnej núdzi doplácajú na celodennú stravu 0,10 EUR. 

 

4/ Zriaďovateľ ŠJ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ods.1, ak 

zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží mu doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa 

osobitného predpisu. 

 

5/ Zamestnanci uhrádzajú príspevok na jedno jedlo sumu 2,28 EUR. 

Zriaďovateľ školy môže zvýšiť minimálnu výšku réžie na základe reálnych nákladov 

na činnosť školskej jedálne. Úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce. 

 



6/ Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom navštevujúcich materskú školu, 

zamestnancom materskej školy, zamestnancom zriaďovateľa a iným fyzickým osobám so 

súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 

 

 
V. ČASŤ 

Účinnosť 

 

1/  Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Bôrke 

dňa .................. UZNESENÍM č. ...................... 

 

2/  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom vyvesenia na úradnej 

tabuli obce t.j. ........................ 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––– 

Vojtech Ičo – starosta obce 

 


