
 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  

OBCE KRUŽLOV 

č. 4/2023 

 

 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kružlov 

 

 

 

Návrh VZN vyvesený dňa: 28.11.2022 

VZN schválené dňa:  15.12.2022 

VZN vyvesené dňa:  16.12.2022 

VZN nadobudlo účinnosť dňa: 01.01.2023 



Obec  Kružlov v súlade s ustanovením  § 6, ods. 1 a § 11, ods. 4 písm. g/ zákona SNR  č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“)  a tiež v 

súlade s ustanovením  § 28 ods. 5 § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 140 ods. 9 zákona č.245/2008 o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto 

Všeobecne záväzné nariadenie  

obce Kružlov 

č. 4/2023 

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kružlov 

Čl. I. 

Predmet úpravy 

 

     Týmto nariadením sa ustanovuje výška príspevku (čiastočná úhrada) za pobyt dieťaťa 

v materskej škole, činnosť školského klubu detí, na úhradu za stravu a čiastočnú úhradu a plnú 

úhradu režijných nákladov v školskej jedálni. 

 

Čl. II. 

Výška príspevku v materskej škole, termín a spôsob úhrady 

 

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

výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou  8,00  €. 

2. Príspevok sa neuhrádza za dieťa: 

a/ pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,  

b/ ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa 

poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu, 

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

3. Príspevok 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 preukázateľným 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 príspevku. 

4. Termín a spôsob úhrady príspevku je mesačne do 15. dňa v príslušnom kalendárnom 

mesiaci. 

 

 



 

 

Čl. 3 

Výška príspevku, termín a spôsob úhrady v školskom klube detí 

 

1. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu na 

jedného žiaka sa stanovuje vo výške  5,00 € 

2. Termín a spôsob úhrady – zákonný zástupca uhradí nasledovne: 

- za obdobie september až december  do 15. septembra  

- za obdobie január až marec do 15. januára 

- za obdobie apríl až jún do 15. apríla 

 

Čl. 4 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  a podmienky úhrady  

v školskej jedálni 

 

1. Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec, poskytuje stravovanie deťom a žiakom základnej 

školy. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup 

potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky  je určený 

za každý stravovací deň nasledovne:  

Ukazovateľ Finančný limit na nákup potravín – 

3.finančné pásmo 

Spolu 

€ 

Desiata 

€ 

Obed 

€ 

Olovrant 

€ 

MŠ denná 

(stravník – 

dieťa MŠ) 

0,50 1,20 0,40 2,10 

Ukazovateľ Finančný limit na nákup potravín – 

2.finančné pásmo 

Spolu 

€ 

Desiata 

€ 

Obed 

€ 

Olovrant 

€ 

ZŠ -stravník-

žiak prvého 

stupňa 

 1,50  1,50 



ZŠ -stravník-

žiak druhého 

stupňa 

 1,70  1,70 

Príspevok na úhradu režijných nákladov je určený  2,00 € mesačne. 

 

2. Plnú stanovenú sumu úhrady za stravu uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka za: 

a) odobratú stravu v danom stravovacom dni 

b) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca neodhlásil dieťa alebo žiaka 

najneskôr do 14.oo hod  deň vopred   z poskytovania stravy v školskej jedálni . 

3. Úhradu za nákup potravín je zákonný zástupca dieťaťa/žiaka povinný zrealizovať najneskôr do 5. dňa 

mesiaca príslušného mesiaca, v ktorom sa stravovanie poskytuje. 

 

3. Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec, poskytuje stravovanie so súhlasom zriaďovateľa a    

    so súhlasom útvaru regionálneho úradu verejného zdravotníctva: 

             

  a) zamestnancom školy, školských zariadení 

Ukazovateľ Finančný limit na nákup potravín-

2.finančné pásmo 

Obed 

Zamestnanec 2,20 

  Hodnota jedla pre zamestnancov zahŕňa výšku finančného príspevku podľa zvoleného finančného 

pásma . K tejto sume sa bude pripočítavať skutočná výška režijných nákladov. 

  

b) iným fyzickým osobám (cudzím stravníkom)   

Ukazovateľ Finančný limit na 

nákup potravín-

2.finančné pásmo 

obed 

Cudzí stravníci 2,20 

     Hodnota jedla pre iných dospelých stravníkov zahŕňa výšku finančného príspevku podľa zvoleného 

finančného pásma. K tejto sume sa bude pripočítavať skutočná výška režijných nákladov. 

 

Čl. 5 

                                                            Záverečné ustanovenia 

 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle 

obce v súlade s ustanovením § 6 odsek 3 zákona o obecnom zriadení dňa 28.11.2022. 



2. Obecné zastupiteľstvo obce Kružlov toto Všeobecne záväzné nariadenie schválilo dňa 15.12.2022 

uznesením obecného zastupiteľstva č. 12/2022 

3. Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené zverejnením obvyklým spôsobom na úradnej tabuli 

a webovom sídle obce 16.12.2022. 

     Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.01.2023. 

4. Účinnosťou tohto VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kružlov  sa ruší VZN č. 5/2022 o určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 

Kružlov. 

 

Ing. Jozef Kmec, PhD. 

       starosta obce 


