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OBEC Krásna Ves 
okres  Bánovce nad Bebravou 
 
 

 

 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie  
OBCE Krásna Ves č. 10/2008, 

ktorým sa určuje výška finančného príspevku 
zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu 
nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v školských 

zariadeniach zriadených  
obcou Krásna Ves 

 
 

 

VZN 10/2008 
 
 

 

 

 

Krásna Ves       
 Ing. Milan Došek 

Vyvesené :   02.09.2008                                                    starosta obce 
Zvesené   : 18.09.2008   
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Obec Krásna Ves v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 

 

v y d á v a 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
Obce Krásna Ves č. 10/2008 

 

 

• výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,  

• výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 

 

 

PRVÁ ČASŤ 

Všeobecné ustanovenia 

Článok 1 
Účel 

 

1. Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN) bližšie upravuje práva a povinnosti 
rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorý má dieťa zverené do osobnej 
starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len 
zákonný zástupca)navštevujúce školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 
obce Krásna Ves v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (ďalej len 
školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2. Obec Krásna Ves je zriaďovateľom škôl: 
Materská škola Krásna Ves 

3. Obec Krásna Ves je zriaďovateľom školských zariadení: 
Školská jedáleň pri Materskej škole Krásna Ves 

 
 
 

Článok 2 
Predmet 

 
Predmetom tohto VZN je: 

1. Určenie výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.  
2. Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej 

jedálni. 
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DRUHÁ ČASŤ 

Článok 3 
Výška príspevku 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 sumou: 150,70 Sk / 5 €. 
2. Príspevok sa neuhrádza za dieťa: 

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (dovŕši 5 rokov veku) 
§ 28 ods. 7, písm. a) školského zákona, 

b) ak zákonný zástupca predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je 
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi § 28 ods. 
7, písm. b) školského zákona, 

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu § 28 ods. 7, písm. c) 
školského zákona. 

3. Príspevok na základe tohto VZN sa neuhrádza za dieťa: 
(ide o rozhodnutie zriaďovateľa, nie je povinné) 

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy viac ako 30 po sebe nasledujúcich 
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným 
spôsobom (lekárske potvrdenie pri chorobe, čestné vyhlásenie pri rodinných 
dôvodoch) § 28 ods. 8 písm. a)školského zákona, 

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, prevádzka 
materskej školy bola prerušená zapríčinením zriaďovateľa a z iných závažných 
dôvodov § 28 ods. 8 písm. b)školského zákona 

4. V prípadoch podľa bodu 3 písm. a) a b) uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného 
príspevku na základe rozhodnutia zriaďovateľa.  

5. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole uhrádza zákonný zástupca vopred do 10. 
dňa v kalendárnom mesiaci v hotovosti riaditeľke materskej školy do pokladne materskej 
školy. 

 
 

TRETIA ČASŤ 

Školské zariadenia 

a výšky príspevkov na čiastočnú úhradu ich nákladov 
 

Článok 4 
Zníženie alebo odpustenie príspevku 

 
1. Príspevky určené v tomto VZN je možné znížiť alebo odpustiť na základe rozhodnutia 

zriaďovateľa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa (ďalej len povinná 
osoba) po predložení dokladu o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov 
k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 

2. Žiadosť podľa bodu 1 tohto článku predkladá povinná osoba riaditeľke materskej školy. 
3. Riaditeľka materskej školy predkladá žiadosť bezodkladne, najneskôr do 3 dní odo dňa jej 

doručenia zriaďovateľovi spolu s vyjadrením  osobne alebo prostredníctvom zamestnanca 
materskej školy. 

4. O znížení alebo odpustení príspevku rozhoduje zriaďovateľ. 
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Článok 5 

Školské účelové zariadenia - zariadenia školského stravovania 

Školská jedáleň 
1. Školská jedáleň poskytuje svoje služby pre deti a zamestnancov školských zariadení. 
2. Stravníkom v školskej jedálni sú deti a zamestnanci školských zariadení. 
3. Školská jedáleň poskytuje stravovanie aj iným fyzickým osobám ako sú uvedené v bode 2 

tohto článku a to so súhlasom obce a príslušného regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva. 

4. Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný 
zástupca a dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 
stravníkov nasledovne: 

5. Stravníci od 2 – 6 rokov /dieťa v MŠ denné/  32,- Sk / 1,06 € v členení: 
Desiata 8,- Sk / 0,2656 €  
Obed  18,- Sk / 0,5975 €  
Olovrant 6,- Sk / 0,1992 €  

6. Pre dieťa, ktorého zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a predloží 
riaditeľke MŠ príslušné doklady, je výška príspevku 1,- Sk / 0,03 €. 

7. Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza 
zamestnanec školy, školského zariadenia a iná fyzická osoba  vo výške 24,50 Sk / 0,81 €. 

8. Príspevok sa platí mesačne do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca v hotovosti 
vedúcej jedálne do pokladne materskej školy. 

 
 
 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

Záverečné ustanovenia 

Článok 6 
1. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi dňa 19.09.2008 uznesením 

č. 14/2008. 
2. Pri duálnom zobrazení peňažných súm v tomto VZN bol použitý konverzný kurz: 

1 € = 30,1260 Sk. 
3. VZN nadobúda účinnosť 15. dňom vyvesenia na úradnej tabuli obce. 
4. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Krásnej Vsi.  
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť dňom 1. novembra 2008. 

 
 

V Krásnej Vsi, dňa 19.09.2008 

 

 

 

             v. r. 

                         Ing. Milan Došek  
                      starosta obce 
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Dôvodová správa  

k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Krásna Ves č.10/2008,  
ktorým sa určuje výška finančného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú 
úhradu nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v školských zariadeniach zriadených  
obcou Krásna Ves 
  
Predkladaný návrh predstavuje úplne nové všeobecne záväzné nariadenie pre oblasť určovania výšky príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Krásna Ves. Dôvodom predloženia 
návrhu predmetného všeobecne záväzného nariadenia obce Krásna Ves je skutočnosť, že Národná rada Slovenskej 
republiky prijala zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov ( ďalej len „školský zákon“), ktorý nadobudol účinnosť 01.09.2008. Školský zákon stanovuje vo svojich 
ustanoveniach, že výšku príspevku v jednotlivých školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec, určí 
zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. 
 
Predkladaný návrh všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) o určení výšky príspevku 
v školských zariadeniach je formálne členený do 6 článkov. 
PRÍSPEVOK ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE – určuje výšku mesačného 
príspevku pre zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy. VZN 
stanovuje v súlade so školským zákonom výnimky, kedy zákonný zástupca dieťaťa predmetný 
príspevok neplatí. 
PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNU ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI – 
definuje, komu poskytuje stravovanie školská jedáleň. VZN určuje výšku príspevku vo výške 
nákladov na nákup potravín pre stravníkov materskej školy. 
Školský zákon pri jednotlivých druhoch škôl a školských zariadeniach stanovuje, že 
zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, 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 osobitného predpisu.  
Predmetný návrh VZN v jednotlivých článkoch stanovuje, že príslušný príspevok sa znižuje o 
polovicu za neplnoletého žiaka, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomne o to požiada 
riaditeľa školského zariadenia a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej 
núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.  
Takáto formulácia znamená, že každý zákonný zástupca dieťaťa alebo dospelá osoba, ktorá je v 
hmotnej núdzi platí automaticky polovicu mesačného príspevku za predpokladu, že o to písomne 
požiada riaditeľa školského zariadenia a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky 
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. 
Dôvodom takejto formulácie je skutočnosť, aby nedostatok finančných prostriedkov nebol 
prekážkou pre dieťa navštevovať školské zariadenia. Ďalším dôvodom je odľahčenie práce 
zriaďovateľa o vydávanie rozhodnutí o znížení príspevku. 
Pokiaľ ide o stanovenie výšky jednotlivých príspevkov, tieto boli stanovené v súlade so 
školským zákonom. Pri stanovení výšky príspevku sa vychádzalo z doterajšej výšky 
príspevkov s prihliadnutím na zvýšenie životného minima, ako aj na zvýšenie nákladov na 
prevádzku v jednotlivých školských zariadeniach. VZN určuje rovnakú výšku príspevku pre 
materskú školu a školskú jedáleň, čím sa vytvoria rovnaké podmienky pre všetky deti.  
Návrh VZN je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, zákonmi 
a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas NR SR. 
Návrh VZN prerokovala komisia kultúry a vzdelávania, ktorá odporúča materiál v navrhovanom 
znení schváliť. 
Finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov 
a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín s účinnosťou od 
1. 9. 2008 


