
 

  

 
Všeobecne záväzného nariadenia obce Spišský Hrušov o určení výšky finančných 

príspevkov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Spišský 
Hrušov 

 
Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrušove, vo veci územnej samosprávy podľa § 6 ods. 1  zákona  
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom 
zriadení“) a v súlade s ustanovením § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom 
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, uznieslo sa na tomto  
 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNOM NARIADENÍ č. 1/2019 
 

o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach, ktorých 
zriaďovateľom je obec Spišský Hrušov 

(ďalej len „VZN“) 
 
 

PRVÁ ČASŤ 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
Článok 1 

Účel nariadenia 
 
Účelom tohto VZN je určenie výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie 
v školách a nákladov spojených so stravovaním v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je 
obec Spišský Hrušov.  

 

Článok 2 
Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach 

 
V školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišský Hrušov sa uhrádzajú 
tieto príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so 
stravovaním: 

a) príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole, 
b) príspevok na činnosť školského klubu detí, 



c) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v zariadení školského 
stravovania. 

 
DRUHÁ ČASŤ 

PRÍSPEVKY V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH 
 

Článok 3 
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole 

 
1. Za pobyt jedného dieťaťa v materskej škole vo veku od 2 do 5 rokov prispieva zákonný zástupca 

mesačne na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa sumou 10,00  €. 
2. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole sa uhrádza do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 
3. Ak je dieťa prijaté do materskej školy v priebehu školského roka, za prvý mesiac dochádzky sa 

príspevok uhrádza vždy do troch pracovných dní odo dňa, v ktorom bolo zákonnému zástupcovi 
doručené rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy. 

4. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole sa neuhrádza alebo sa uhrádza len časť príspevku za 
dieťa, ktoré 
a) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych 
dní z dôvodu choroby alebo z rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,  
b) ktoré nenavštevovalo materskú školu, v ktorej bola prevádzka prerušená z dôvodu rozhodnutia 
zriaďovateľa alebo z iných závažných dôvodov.  
 

Článok 4 
Príspevok na činnosť školského klubu detí 

 
1. Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na činnosť školského klubu detí (ŠKD) mesačne za dieťa sumou 

vo výške 5,00 €. 
2. Príspevok sa uhrádza do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. 
3. Ak je dieťa prijaté do ŠKD v priebehu školského roka, za prvý mesiac dochádzky sa príspevok 

uhrádza vždy do troch pracovných dní odo dňa, v ktorom bolo zákonnému zástupcovi doručené 
rozhodnutie o prijatí dieťaťa do školského klubu detí. 

 
Článok 5 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie v zariadení školského 
stravovania (školská jedáleň) 

 
1. Zariadenie školského stravovania (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 súlade s finančnými pásmami nákladov na nákup potravín 
na jedno jedlo určenými ministerstvom školstva s účinnosťou od 1. 9. 2019. 

2. Príspevok zákonného zástupcu na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni je príjmom obce a 
je určený na úhradu prevádzkových nákladov zariadení školského stravovania, predovšetkým na 
obnovu materiálno – technického vybavenia školskej jedálne.  

3. Úhrada príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a príspevku na režijné náklady zákonného zástupcu 
dieťaťa/žiaka sa zníži o výšku dotácie poskytnutú podľa osobitného predpisu § 4 zákona č. 544/20l0 
Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v 
znení neskorších predpisov. 



4. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie a príspevku na režijné náklady v zariadení 
školského stravovania sa uhrádza do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. 

5. Výška príspevku je určená podľa 3. finančného pásma takto: 
 

Stravník  
desiata obed olovrant 

Režijné 
náklady 

Spolu 
strava 

€ € €  € 

Materská škola stravníci od 2 
– 6 rokov  

0,38 0,90 0,26 0,20 1,74 

Základná škola stravníci od 6 
– 11 rokov 

- 1,21 - 0,20 1,41 

Základná škola stravníci od 
11– 15 rokov 

- 1,30 - 0,20 1,50 

Dospelí stravníci, 
dôchodcovia, cudzí stravníci 

- 1,41 - 1,59 3,00 

 
6. Stravu je potrebné odhlásiť v školskej jedálni najneskôr do 14.00 predchádzajúceho pracovného dňa 

školského vyučovania, v mimoriadnych prípadoch do 8.00 daného dňa. Zákonný zástupca stravníka 
resp. stravník je povinný uhradiť príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a príspevok na režijné 
náklady za neodhlásenú neodobratú stravu.  

 
TRETIA ČASŤ 

SPOLOČNÉ, ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA 
 

Článok 6 
 

1. Riaditeľ školy a školského zariadenia zodpovedá za účelné vynakladanie finančných prostriedkov 
získaných z príspevkov rodičov a z príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského 
zariadenia v súlade s platnými právnymi normami. 

2. Ak zákonný zástupca žiaka neuhrádza poplatky za dieťa tri po sebe nasledujúce mesiace, riaditeľ 
školy, školského zariadenia vydá rozhodnutie o vyradení žiaka (dieťaťa) z evidencie zariadenia 
školského stravovania.  

3. Riaditeľ školy, školského zariadenia je povinný zverejniť výšku príspevku určenú v zmysle platného 
VZN rodičom a povinnosti zákonných zástupcov žiaka (dieťaťa) zapracovať do vnútorného 
poriadku školy.  

4. Zákonný zástupca žiaka/dieťaťa je povinný uhrádzať náklady stanovené týmto VZN včas 
a v určenej sume.  

5. Ak zákonný zástupca žiaka/dieťaťa neuhradí poplatky určené týmto VZN tri po sebe nasledujúce 
mesiace, riaditeľ školy alebo školského zariadenia vyradí dieťa z evidencie školského zariadenia. 

6. Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva hlavný kontrolór obce a poverený zamestnanec 
obecného úradu. 



7. Toto VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce v zákonom 
stanovenej lehote. 

8. Toto VZN bolo schválené dňa  22.8.2019 uznesením  obecného zastupiteľstva č. 6/6/2019. 
9. Toto všeobecne záväzné nariadenia nadobúda platnosť dňom jeho schválenia obecným 

zastupiteľstvom a účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce. 
10. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 3/2015 spolu s Dodatkom č.1. 

 
 
V Spišskom Hrušove dňa 22.8.2019 
 
                                                                                                  
 
        JUDr. Adriana Tkáčová, v. r. 
                                                                                                                  starostka obce 
 
 
 
 
 
  
Vyvesené dňa: 23.8.2019 
Zvesené dňa: 
Účinnosť dňa: 6.9.2019  
 
 
 
 
 
 
 


