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Obecné zastupiteľstvo vo Vrbovciach  v súlade so zákonom NR SR č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 544/2010 Z. z. 

o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v 

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

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe § 6 a § 11 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce 

Vrbovce: 

 

      Návrh 

 

Všeobecne záväzné nariadenie  o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach. 

                                                                            Č. 7/2022 

 

Čl. 1  

Úvodné ustanovenie  

 

  1.  Obec Vrbovce   je zriaďovateľom :   

- Základnej školy s materskou školou, 906 06 Vrbovce   147  

 

    2.  Materská škola  

 

2.1 Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu okrem materských 

škôl pri zdravotníckych zariadeniach.  

 

2.2 Výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt 

dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou určí zriaďovateľ všeobecne záväzným 

nariadením.  

 

2.3 Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,  

a)  ktoré ma 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,   

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

 

2.4  Na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza príspevok v materskej škole za dieťa,     

        ktoré:  

 a) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich    

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným 

spôsobom,  

 b)  nedochádzalo do materskej školy v čase hlavných  školských prázdnin  (júl – august). 
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         3. Školský klub detí pri Základnej  škole s materskou školou 

 

Obec Vrbovce   je zriaďovateľom  -  Školského klubu detí pri Základnej  škole s materskou 

školou, 906 06  Vrbovce 147     

   

3.1   Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na  

         základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského                        

         zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie   

         záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.  

  

3.2  Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu     

        detí, určí všeobecne záväzným nariadením obec, ktorá je jeho zriaďovateľom.  

  

3.3  Na základe rozhodnutia môže zriaďovateľ znížiť alebo odpustiť príspevok za dieťa podľa    

        § 2 písm. c) zák. č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých   

        zákonov v znení neskorších predpisov, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a  

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

        hmotnej núdzi podľa § 2 písm. c) zák. č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a  

        doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

  

   4.  Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou  

  

4.1  Obec Vrbovce je   je  zriaďovateľom zariadenia školského stravovania - školskej jedálne :   

   Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou, 906 06 Vrbovce 147.          

                

4.2  Školská  jedáleň  poskytuje  stravovanie  deťom,   alebo  žiakom,   zamestnancom  škôl       

        a  školských zariadení a iným fyzickým osobám  (§140  zák. č. 245/2008 Z. z.  v  znení    

        neskorších predpisov )  za čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup    

        potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s uvedenými finančnými pásmami  

        (odporúčané výživové dávky ) bez úhrady režijných nákladov na výrobu , výdaj jedál a  

         nápojov.   

  

4.3  Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a    

        podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec, určí zriaďovateľ   

        všeobecne záväzným nariadením.  

  

Čl. 2  

Výška príspevku  a podmienky platenia príspevku  

  

 1.  Materská škola    

     

1.1  Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je pre zákonného zástupcu  dieťaťa       

        15,00 €/ (slovom: pätnásť  EURO)  za jedno dieťa  mesačne. 
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1.2 Príspevok sa uhrádza v troch splátkach, za mesiac september - december, január -   

       marec, apríl - jún, bezhotovostne na účet školy: SK34 0200 0000 0026 8271 7859, alebo  

       poštovou poukážkou.  

 
1.3 Ak riaditeľ ZŠ s MŠ  so súhlasom  zriaďovateľa  rozhodne  o  tom,  že MŠ bude  v prevádzke   
       aj v čase  hlavných prázdnin, školné v MŠ v tomto čase je 2 € na jeden deň.   
       Tento poplatok  sa  platí v plnej  výške  za  všetky  dni  prevádzky  a platí  pre  všetky   
       deti  nevynímajúc  predškolákov.  
       

1.4  Príspevok sa uhrádza  do konca júna, bezhotovostne na  účet školy: SK34 0200 0000  

        0026 8271 7859, alebo poštovou poukážkou.  

 

 2. Školský klub detí pri Základnej  škole s materskou školou  

     

2.1 Výška  príspevku  na   čiastočnú  úhradu  nákladov  na  činnosť školského klubu detí  je   pre          

       zákonného zástupcu  žiaka   8,00 €  (slovom :  osem  EURO)  za  jedného  žiaka mesačne   v   

       období od septembra príslušného kalendárneho roka do júna nasledujúceho  

       kalendárneho roka.    

 

2.2 Príspevok  sa  uhrádza  vopred  do  10. dňa  príslušného  kalendárneho  mesiaca,    

       bezhotovostne na účet školy SK34 0200 0000 0026 8271 7859, alebo poštovou poukážkou.  

  

 3. Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou   

       

3.1   Obec   Vrbovce  určuje  výšku  príspevku  na  stravovanie  v školskej  jedálni  pri  MŠ  a  v    

          Školskej  jedálni pri  ZŠ na stravníka a jedlo v čase ich  pobytu  v  škole  alebo   školskom 

          zariadení podľa 2 finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových    

          kategórií  stravníkov  stanoveného  Ministerstvom  školstva  SR  nasledovne :    

 

Kategória stravníkov desiata obed olovrant réžia spolu dotácia Doplatok 

Od 2 do 6 rokov 

(materská škola) 
0,45 1,10 0,35 0,15 2,05   

od 6 do 11 rokov  1,50  0,15 1,65   

Od 11 do 15 rokov  1,70  0,15 1,85   

15-roční 9-taci  1,70  0,15 1,85 1,30 0,55 

zamestnanci  2,20  2,00 4,20   

ostatní  2,20  2,00 4,20   

 

3.2  Dotácia sa poskytuje iba 9-takom od mesiaca, v ktorom dovŕšili 15 rokov. Dospelí sú na    

        základe rozhodnutia ministerstva automaticky zaradení do Finančného pásma B.  

 

3.3  Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na  stravovanie 

        určenú týmto VZN podľa vekových kategórií stravníkov určenú v bode 3.1  čl.  2 tohto VZN.   
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3.4  Zákonný  zástupca  dieťaťa  alebo  žiaka,  zamestnanci  a  ostatné  fyzické  osoby sú povinné   

        uhradiť finančný príspevok na účet školskej  jedálne  a  to najneskôr  do 10 dňa  v mesiaci. 

 

3.5  Neúčasť na stravovaní sa nahlasuje deň vopred a v pondelok do 7.30 hod. Neúčasť na   

        stravovaní sa zohľadní v najbližšom mesiaci.  

 

3.6  V prípadoch,  keď  nie  je možné  dodržať  časový limit,  napr. v  prvý deň  choroby žiaka je   

        možné  túto  neodhlásenú  stravu  zobrať  v  čase  od 11.00 hod.  do  13.00 hod. v školskej   

        jedálni, ostatné dni je potrebné nahlásiť. 

 

3.7  Za nezobranú stravu, alebo včas neodhlásenú sa finančná ani vecná náhrada  neposkytuje.            

  

Čl. 3 

 Spoločné a záverečné ustanovenia 

1.  Návrh VZN  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských   

      zariadení so sídlom na území obce Vrbovce   bol zverejnený na úradnej tabuli a  na www.  

      stránke obce Vrbovce na pripomienkovanie občanom dňa  21.11.2022 do 7.12.2022. 

2.  Na tomto VZN  obce Vrbovce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo  Vrbovciach dňa  

      ...........................................   uznesením č. .......................................... .  

3.  Týmto  VZN  sa  ruší  VZN  č.  9/2020,  schválené  obecným  zastupiteľstvom  dňa  9.12.2020,  

      uznesením číslo 17/F/20, vrátane jeho dodatku č. 1, schváleným dňa 8.12.2021, uznesením   

      č.   22/H/21 a  dodatku č. 2,  schváleným 13.7.2022, uznesením č. 25/M/22.    

4.  Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Vrbovce  nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia  

      § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

      pätnástym dňom odo dňa zverejnenia.   

 

  

 

 
 
 
 
 
 
Vo Vrbovciach dňa 17.11.2022                       Mgr. Dušan Eliáš  
                           starosta  obce 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

  

  

 


