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Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2019 

o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt 

dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou, 

o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť 

školského klubu detí, 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné 

náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni 

 
 

  
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 30.07.2019 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 30.07.2019 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 30.07.2019 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 10.08.2019 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 12.08.2019 

Pripomienky zasielať: 

- písomne na adresu: Obec Zemné, 941 22 Obecný úrad Zemné 268 

- elektronicky na adresu: beatrica.domeova@zemne.sk 
 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie obce Zemné   
Na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Zemnom dňa: 16.08.2019 

Uznesenie OcZ Zemné číslo: 94/160819 - Z 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 26.08.2019 

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 10.09.2019 

 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Zemnom na základe pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a podľa § 28 

ods. 5, § 114 ods. 6, § 140 ods. 10 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva 

 

 

 

 



VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ZEMNÉ 

č. 1/2019 

o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v 

materskej škole zriadenej obcou, 

o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a 

podmienky úhrady v školskej jedálni 
 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Účelom tohto VZN je upraviť podľa § 28 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a 

vzdelávaní výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za 

pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou, podľa § 114 ods. 6 výšku mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, a podľa § 140 ods. 9 

a ods. 10 výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a 

podmienky úhrady v školskej jedálni. 
 

Článok 2 

Podmienky a výška príspevkov 

 

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov 

5,00 € 
 

za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou mesačne 
 

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10.dňa v kalendárnom mesiaci, ktorý 

predchádza kal. mesiac za ktorý sa príspevok uhrádza.  
 

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti 

5,00 € 
 

školského klubu detí 
 

Tento príspevok sa uhrádza do 10.dňa bežného mesiaca.  
 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady  
 

v školskej jedálni  
 

Materská škola:  
 

za jednu desiatu 0,34 € 
 

za jeden obed 0,80 € 
 

za jeden olovrant 0,23 € 
 

cena stravy celkom 

Stravník s dotáciou – úhrada rodiča 

Stravník bez dotácie – úhrada rodiča pri neodhlásení 
 

1,37 € 

0,17 € 

1,37 € 
 

 

Pre dospelé osoby – zamestnanci MŠ 1,26 € 
 

 

Dotácia na stravu pre dieťa predškolského veku činí 1,20 €. 

Rozdiel medzi dotáciou na stravu a celkovou hodnotou stravy v sume 0,17 € hradí zákonný 

zástupca dieťaťa. 

 

Stravník – žiak v ZŠ I. stupeň – obed:  

1,08 € 
 

Cena obeda  
 



Stravník s dotáciou – úhrada rodiča  0,00 € 
 

Stravník bez dotácie – úhrada rodiča pri neodhlásení žiaka z obeda 1,08 € 
 

Stravník – žiak v ZŠ II. stupeň – obed:  

1,16 € 
 

Cena obeda  
 

Stravník s dotáciou – úhrada rodiča  0,00 € 
 

Stravník bez dotácie – úhrada rodiča pri neodhlásení žiaka z obeda 1,16 € 
 

Pre dospelé osoby – zamestnanci ZŠ  1,26 € 
 

 

Dotácia na stravu pre žiaka základnej školy činí 1,20 €. 

Zákonný zástupca prihlasuje žiaka na základe Zápisného lístka stravníka v zariadení školského 

stravovania. 

 

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 13,30 h 

v predchádzajúci deň, alebo v odôvodnených prípadoch ráno do 8,00 hodiny. 
 

Podmienkou na stravovanie v školskej jedálni pre žiakov MŠ a ZŠ je úhrada jednorazového 

príspevku na stravovanie vo výške 20,00 €, ktorý je potrebný uhradiť najneskôr do 06. 

septembra kalendárneho roka. 

 

Zamestnanci MŠ a ZŠ uhrádzajú okrem finančného príspevku na stravovanie aj režijné náklady 

na výrobu jedál, výšku režijných nákladov zriaďovateľ stanovuje vo výške 2,35 eur za jedno 

hlavné jedlo. Celková úhrada zamestnanca sa určí akceptovaním úpravy podľa § 152 Zákonníka 

práce v znení neskorších predpisov. 

 

Zamestnanci uhrádzajú príspevok a úhradu režijných nákladov mesačne vopred vždy do 10. dňa 

kal. mesiaca v hotovosti do pokladne školskej jedálne. 
 

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 
 

 

1. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Zemnom dňa 16.08.2019 uznesením 

 č. 94/160819-Z  

2. Toto VZN nadobúda účinnosť od 10.09.2019. 

3. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší platnosť  

- Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5/2009 o výške príspevku zákonného zástupcu 

dieťaťa, resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na určenie podmienok úhrady v školskej 

jedálni 

- Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 6/2009 o výške príspevku zákonného zástupcu 

dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov na určenie podmienok úhrady v materskej škole 

- Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 7/2009 o výške príspevku zákonného zástupcu 

dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov na určenie podmienok úhrady za pobyt v školskom 

klube detí pri základných školách. 

 
 
 
   

            Ing. János Bób 

starosta obce 


