
 VZN č. 2/2017  

 

OBEC DUCOVÉ 
Obecný úrad, Ducové 121, 922 21 Ducové 

 

  Všeobecne záväzné nariadenie Obec Ducové č. 2/2017 
ktorým sa ustanovuje spôsob určenia výšky a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu 

nákladov v materskej škole 

 
Obecné zastupiteľstvo v Ducovom vo veciach územnej samosprávy v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 

zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanovením  § 28 ods. 

5 a § 139 zákona číslo  245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnené 

niektorých zákonov, podľa § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve v znení neskorších predpisov, zákona číslo 523/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona číslo 597/2003 Z.z. 

o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov    

v y d á v a 

všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa ustanovuje spôsob určenia výšky a spôsob úhrady príspevkov na 

čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole.  

 

Čl. 1 

Predmet úpravy 

Týmto nariadením sa upravuje  výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za  pobyt dieťaťa 

v materskej škole a za čiastočnú úhradu nákladov za poskytnutie stravy  v školskej jedálni. 

  

Čl. 2 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu v materskej škole 

 

1.Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu   výdavkov 

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

2. Príspevok sa uhrádza vopred do 10-teho dňa príslušného kalendárneho mesiaca.   

        
Čl. 3 

Oslobodenie od uhrádzania príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v materskej 

škole 

1. 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 materskej školy  

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

         k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona, 

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

 

        2.  Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa  sa neuhrádza za   

dieťa:  
a)      ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe   

         nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov,  

         čo zákonný zástupca vyjadrí preukázateľným písomným spôsobom,  

b)      ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola   

         prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými   

         závažnými dôvodmi. V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú   

                           časť určeného príspevku. 
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Čl. 4 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za poskytnutie stravy v školskej jedálni 

  

1. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza 

zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií  v nadväznosti 

na odporúčané výživové dávky odporúčané Ministerstvom školstva SR: 

  
     Materská škola 

     Deti – stravníci od 2 – 6 rokov    1,27 € na deň   /0,30 €/ 0,72 €/ 0,25 €/ 

 

2. Školská jedáleň poskytuje stravovanie zamestnancom  školského  zariadenia a iným fyzickým 

osobám so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 

Uvedení stravníci prispievajú na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín  nasledovne: 

 

Zamestnanci  (obed)        1,26 € na deň    

Cudzí stravníci a dôchodcovia (obed) 1,52 € na deň  

/1,26 € nákup potravín a 0,26 režijné náklady/ 

Príspevky sa uhrádzajú vopred do 20. dňa  v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci za celý 

mesiac na účet  ŠJ ( bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou ).  

 Čl. 5 

K úhrade príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v materskej škole a za poskytovanie 

stravy v školskej jedálni sa vzťahujú osobitné predpisy:  

- Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

- Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 

Čl. 6 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmeny  a doplnky tohto nariadenia sa môžu vykonávať len všeobecne záväzným nariadením. 

2. Obecné zastupiteľstvo zrušuje VZN č. 1/2011 o určení výšky príspevkov od zákonných 

zástupcov detí/ žiakov a dospelých za pobyt v materských školách, a na čiastočnú úhradu nákladov 

a podmienok úhrady v školských jedálňach. 
3. Toto všeobecne záväznom nariadení bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Ducové   

dňa 21.08.2017 uznesením 135/2017 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 4.9.2017  

 

   

 

  V Ducovom,  dňa 21.08.2017                                                      Mária Koláriková                                                     

           starostka obce  


