
 

 

 

OBEC PLAVEČ 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. 2/2022 

o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školy 

a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč na rok 2023. 

 

 Obecné zastupiteľstvo obce Plaveč vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 a ods. 

2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2 

zákona č. 569/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 140 ods. 9 

a ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), v nadväznosti na zákon č/.  

Z. z o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  

v y d á v a 

toto všeobecne záväzné nariadenie: 

 

Čl. 1. 

Úvodné ustanovenia 

 

     Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku mesačného príspevku, ktorý je povinný uhrádzať 

rodič alebo iná fyzická osoba než rodič, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do 

pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný zástupca“) na jedno dieťa 

alebo jedného žiaka: 

a) za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

b) na čiastočnú úradu nákladov na činnosti školského klubu detí, 

c) na čiastočnú úradu nákladov v školskej jedálni. 

 

Čl. 2. 

Výška mesačného príspevku  

za pobyt dieťaťa v materskej škole 

 

1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou zákonný zástupca prispieva na čiastočnú 

úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou  10,00 €. 



2. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca uhrádza  v hotovosti priamo do 

pokladne školy do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. 

3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi ZŠ s MŠ doklad o tom, že je  

poberateľom dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k hmotnej núdzi, 

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

 

Čl.  3. 

Výška mesačného príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí 

 

1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí zriadeného obcou 

prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 8,00 €. 

2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí zákonný zástupca 

uhrádza v hotovosti priamo do pokladne školy do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. 

 

Čl.  4. 

Výška príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 

 

1. Obec Plaveč v zmysle finančných pásiem MŠ SR určuje výšku príspevku, ktorý uhrádza 

zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa 

vekových kategórii stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Obec Plaveč 

stanovuje 1. finančné pásmo skupiny A na nákup potravín podľa vekových kategórií 

nasledovne:  

 

a) pre deti a žiakov, ktorých si rodič alebo zákonný zástupca uplatní zvýhodnený daňový bonus:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Veková skupina Desiata Obed Olovrant 

Stravná 

jednotka 

spolu 

Príspevok 

na réžiu/mesiac 

Materská škola 

(deti 3 – 4,99 r.) 
0,40 € 1 € 0,30 € 1,70 € 2 € 

Materská škola 

(deti vo veku 5 – 5,99 

rokov) – celý deň 

0,40 € 1 € 0,30 € 1,70 € 2 € 

Materská škola 

(deti vo veku 5 – 5,99 

rokov) – dopoludnia 

0,40 € 1 € --- 1,40 € 2 € 

Základná škola 

1. stupeň 
--- 1,30 € --- 1,30 € 3 € 

Základná škola 

2. stupeň 
--- 1,50 € --- 1,50 € 3 € 



b) pre deti a žiakov, ktorých si rodič alebo zákonný zástupca neuplatní zvýhodnený daňový bonus:  

 

2. Obec Plaveč v zmysle finančných pásiem MŠ SR určuje výšku príspevku, ktorý uhrádzajú          

dospelí stravníci na nákup potravín a stanovuje 1. finančné pásmo skupiny B na nákup 

potravín nasledovne:  

 

 

3. Od výšky mesačného príspevku na režijné náklady v školskej jedálni v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Plaveč, ktorým prispieva zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka sumou sú 

oslobodení deti a žiaci v hmotnej núdzi. 

4. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni uhrádza zákonní zástupca a ostatní 

stravníci 2 x ročne, a to do konca januára príslušného kalendárneho roka za obdobie január – 

máj) a do konca septembra príslušného kalendárneho roka za obdobie mesiac september – 

december) ako zálohová platba bezhotovostným prevodom na bankový účet školskej jedálne.  

5. V prípade ak sa dieťa počas roka odhlási zo stravovania, záloha za režijne náklady sa mu vráti 

na konci kalendárneho roka za obdobie od mesiaca v ktorom neodobral stravu.  

6. Ak zariadenie školského stravovania nezabezpečuje diétne stravovanie a zákonný zástupca 

dieťaťa, ktoré má nárok na dotáciu predloží doklad od lekára – špecialistu, že zdravotný stav 

dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie, zriaďovateľ vyplatí poskytnutú dotáciu zákonnému 

zástupcovi dieťaťa.  

7. Finančný rozdiel z poskytnutej dotácie bude určený na režijné náklady zariadenia školského 

stravovania a na doplnkové stravovanie školských a voľnočasových aktivít.  

Čl.  5. 

Ostatné ustanovenia 

 

1. Odhlasovanie sa z obeda môže rodič, alebo zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uskutočniť 

najneskôr do 14:00 hod. pred dňom, kedy má byť obed odobratý. V prípade víkendu je tento 

deň piatok, v prípade sviatku je to deň pred sviatkom.  

2. Výdaj stravy, doplnkovej stravy alebo iných pokrmov sa riadia podľa interného predpisu 

riaditeľa školy na návrh vedúcej školskej jedálne. 

 

 

Veková skupina Desiata Obed Olovrant Spolu 
Dotácia 

(štát) 

Doplatok 

za stravnú 

jednotku 

Príspevok 

na 

réžiu/mesiac 

Materská škola 

(deti 3,99 – 4,99 r.) 
0,40 € 1 € 0,30 € 1,70 € 0  € 1,70 € 2 € 

Materská škola 
(deti 5 – 5,99 rokov) – 

celý deň 
0,40 € 1 € 0,30 € 1,70 € 1,30 € 0,40 € 2 € 

Materská škola 
(deti  5 – 5,99 rokov) 

– dopoludnia 
0,40 € 1 € 0 € 1,40€ 1,30 € 0,10 € 2 € 

Základná škola 

1. stupeň 
--- 1,30 € --- 1,30 € 1,30 €  0 €  3 € 

Základná škola 

       2. stupeň 
--- 1,50 € --- 1,50 € 1,30 €  0,20 €  3 € 

Zariadenie Desiata Obed Olovrant Réžia Spolu 

Dospelí stravníci --- 2 € --- 2,30 €/obed 4,30 € 

Dôchodcovia --- 2 € --- 2 €/obed 4 € 



Čl.  5 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 14. 12. 2022 uznesením 

č. 54/2022. 

2. Schválením tohto VZN sa ruší VZN č. 1/2022 o určení výšky mesačného príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školy a školských zariadení v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plaveč vrátane všetkých zmien a dodatkov. 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť 01. 01. 2023.  

 

 

 

Mgr. Peter Šlosár, v. r. 

       starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli 29. 11. 2022 opatrené pečiatkou a podpisom 

Návrh VZN zvesený z úradnej tabuli  14. 12. 2022 opatrené pečiatkou a podpisom 

VZN po schválení vyvesené na úradnej tabuli 15. 12. 2022  opatrené pečiatkou a podpisom 

VZN nadobúda účinnosť 01. 01. 2023 


