
 

Obec Drienica v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, 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 v súlade s ustanoveniami § 28 ods. 5 a § 140 ods. 9,10 zákona 

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  v y d á v a  

 

Všeobecne záväzné nariadenie  

Obce Drienica č. 1/2018 

o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a  výške príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni 

 

Článok I 

1. Obec Drienica je zriaďovateľov Materskej školy v Drienici, ktorej súčasťou je školská 

jedáleň. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje: 

a) výšku príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt 

dieťaťa v materskej škole 

b) výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa v školskej jedálni na čiastočnú 

úhradu nákladov v školskej jedálni 

Článok II 

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole 

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

výdavkov mesačne na jedno dieťa sumou:  

a) za dieťa vo veku od 2,5 rokov – 5 rokov     8,- Eur 

 

b) za dieťa vo veku 2,5 roka – 5 rokov, ktoré bude prijaté do materskej školy po 15.9. 

v príslušnom školskom roku a nebolo zahrnuté v Eduzbere: 50,-Eur 

Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10 dňa príslušného mesiaca do pokladne 

Obce Drienica, bezhotovostne bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. 

2. 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 školy doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi 

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

3. 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 (doloženie lekárskeho 

potvrdenia) alebo z rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom. Tento 

príspevok neuhrádza na  ďalší nasledujúci kalendárny mesiac. 

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 časť určeného 

príspevku. 

 

Článok III 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov 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 stravníkov v súlade s Finančnými pásmami nákladov  

     na nákup potravín na jedno jedlo, určenými ministerstvom školstva.  

        2.Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni uhrádza   

                      zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín na jedno jedlo 

                      podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové 

                      dávky  takto:                                                            

                      a)   Materská škola (stravníci od 2 do 6 rokov)     desiata: 0,28 Eur 

                                                                       obed:     0,68 Eur 

                                                                       olovrant: 0,23 Eur 

            Spolu:     1,19 Eur 

           b) dospelí – ostatní stravníci, dôchodcovia      obed: 1,19 Eur 

       3. Výroba jedál pre dospelých stravníkov zamestnancov obce, MŠ, ŠJ sa  

           zabezpečuje podľa vekovej kategórie stravníkov 15-18/19 ročných a úhrada  

           sa realizuje podľa Zákonníka práce. Cena obeda je 1,19 Eur.   

        4. Výška režijných nákladov u dôchodcu na jedno jedlo je 1,19 Eur. Uhradený     

            príspevok na réžiu sa za neodobraté jedlo nevracia. Preplatky sa vracajú zo  

           sumy stravného (potraviny). 

 

5. V prípade, že bude zriaďovateľovi poskytnutá dotácia na podporu výchovy           

k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách 

v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky, zákonný zástupca dieťaťa uhrádza finančný príspevok znížený 

o poskytnutú dotáciu. 

 

       6. Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 15. dňa príslušného mesiaca 

           bezhotovostným prevodom, alebo poštovou poukážkou. 

 

 

 

 

 



Článok IV 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

  

1. Na tomto VZN č. 1/2018 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo  uznesením  

 č. 7/2018 dňa  4.12.2018. 

2. VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli a na internetovej adrese Obce 

Drienica dňa 6.12.2018  a nadobúda účinnosť dňom 21.12.2018. 

3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 2/2016. 

 

 

 

Ing. Igor  B i r č á k  

    starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


