
Obec Bystri ka  na základe samosprávnej pôsobnosti pod a l. 68 Ústavy SR a v zmysle ust. 
§ 6 a § 11, v súlade s § 4  Zákona . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, v zmysle  v zmysle § 28, § 114 a § 140 Zákona . 245/2008 Z. z o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 6 Zákona 
. 596/2003 Z z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  v znení neskorších 

predpisov 
 
 
 
 
 
 

vydáva  
 
 

toto 
 
 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE . 2/2013 
 

o ur ení výšky príspevku na iasto nú úhradu nákladov v školách a 
školských zariadeniach, ktorých zria ovate om je obec  Bystri ka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh  VZN      -     Zverejnené d a : 24.07.2013   Zvesené d a : 07.08.2013  
                                    
Pripomienkovanie k návrhu : do 03.08.2013 
 
Schválené  VZN  -    Zverejnené d a:  09.08.2013  Zvesené d a : 24.08.2013 
 
VZN  nadobúda ú innos   d a: 25.08.2013 
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I. AS  

Úvodné ustanovenie 
 
1/ Toto všeobecne záväzné nariadenie ur uje výšku príspevku na iasto nú úhradu nákladov  
zákonných zástupcov detí, ktoré budú uhrádza  školám a školským zariadeniam v zria ova-
te skej pôsobnosti obce Bystri ka.  
 
2/ Obec Bystri ka  vyberá od rodi a  i iného zákonného zástupcu die a  mesa ne 
príspevok na iasto nú úhradu výdavkov na prevádzku  Materskej školy, ŠKD a ŠJ 
zriadenými obcou, ktorý je ur ený zria ovate om vo všeobecne záväznom nariadení.  
 
3/ Výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo pod a vekových kategórií stravníkov 
ur uje MŠ SR vo finan ných pásmach. Konkrétnu výšku príspevku na nákup potravín na 
jedno jedlo ur uje zria ovate  v súlade s § 140 ods.9 zákona . 245/2008 Z.z. s platnos ou  
od 1.9.2013 .  
 
4/ Toto všeobecne záväzné nariadenie ur uje výšku mesa ného príspevku: 
a) za pobyt die a v materskej škole, 
b) na iasto nú úhradu nákladov na innos  školského klubu detí, 
c) na iasto nú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. 
 

II. AS  
Príspevok za pobyt die a v materskej škole 

 
1/ Za pobyt die a v materskej škole prispieva zákonný zástupca na iasto nú úhradu 
    výdavkov materskej školy mesa ne na jedno die a  sumou vo výške 14,00 EUR.  
 
2/ Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10.d a v príslušnom kalendárnom mesiaci.  
 
3/ Príspevok v materskej škole sa neuhrádza zo zákona za die a  ktoré:  
 
     a/ má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,  
 
     b/ ak zákonný zástupca die a predloží riadite ovi materskej školy doklad o tom, že je  
         poberate om dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi / pod a                
         zákona . 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi /,  
 
     c/ ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu . 
 
4 / Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zria ovate a sa neuhrádza za die a : 
 
     a/ ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsa  po sebe     
         nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov   
         preukázate ným spôsobom za as prerušenej dochádzky, 
 
     b/ ktoré nedochádzalo do materskej školy v ase školských prázdnin alebo bola prerušená  
        prevádzka materskej školy zaprí inená zria ovate om alebo inými závažnými dôvodmi,     
        za príslušné obdobie v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú as        
        ur eného príspevku.  
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III. AS  
Príspevok na innos  školského klubu detí 

 
1/ Na iasto nú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou innos ou školského   
     klubu detí prispieva zákonný zástupca mesa ne na jedného žiaka sumou  5,00 EUR .  
 
2/ Zria ovate   základnej školy môže rozhodnú  o znížení alebo odpustení príspevku pod a  
    ods.1, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží mu doklad o o tom, že je   
    poberate om dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi pod a   
    osobitného predpisu.  
 

IV. AS  
Príspevok na iasto nú úhradu nákladov v školskej jedálni 

 
1/ Zákonný zástupca die a alebo žiaka uhrádza príspevok za iasto nú úhradu nákladov vo  
    výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporú ané výživové dávky pod a     
    finan ných pásiem. 
  
2/ Finan né pásma ur ujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo pod a vekových  
    kategórií stravníkov a sú stanovené MŠ SR v piatich pásmach.  
 
3/ Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre die a materskej školy je spolu  1,19 EUR   
     tretie pásmo z finan ných pásiem ministerstva:  
      a/ desiata   v sume  0,28 EUR  
      b/ obed      v sume  0,68 EUR  
      c/ olovrant v sume  0,23 EUR  
 
4/ Príspevky na nákup potravín na jedno jedlo pre žiaka základnej školy – tretie pásmo z  
     finan ných pásiem ministerstva:  
     a/ obed žiaka / stravníci od 6- 11 rokov/ v sume  1,01 EUR  
 
5/  Zria ovate   ŠJ môže rozhodnú  o znížení alebo odpustení príspevku pod a ods.1, ak   
     zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží mu doklad o o tom, že je        
     poberate om dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi pod a   
    osobitného predpisu.  
 
6/  Zákonný zástupca prispieva na  úhradu réžijných nákladov v školskej jedálni sumu 6,00 €    
     na die a  na školský rok.  
     Príspevok sa uhrádza vopred  za celý školský rok do 31.11.2013 u vedúcej školskej  
     jedálne. 
 
7/  Zria ovate   ŠJ môže rozhodnú  o znížení alebo odpustení príspevku pod a ods.1, ak        
      zákonný zstupca o to písomne požiada a predloží mu doklad o o tom, že je   poberate om   
     dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi pod a  osobitného predpisu.  
 
8/ Zamestnanci uhrádzajú príspevok na jedno  jedlo  sumu  1,12 EUR.  
    Zria ovate  školy môže zvýši  minimálnu výšku réžie na základe reálnych nákladov 
    na innos  školskej jedálne. Úhrada sa realizuje pod a Zákonníka práce.  
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V. AS  
innos  

 
1/   Toto VZN  2/2013  O ur ení výšky príspevku na iasto nú úhradu nákladov v školách a    
      školských zariadeniach, ktorých zria ovate om je obec  Bystri ka, ruší  VZN  O ur ení  
      výšky príspevku na iasto nú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach,   
      ktorých zria ovate om je obec  Bystri ka schváleného  d a 2.9.2008  UZNESENÍM  
      . 23/2008 . 
 
2/  Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupite stvom v Bystri ke 
     d a 08.08.2013 UZNESENÍM  . 178/2013/II. 
     Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda ú innos  15-tym d om vyvesenia na úradnej    
     tabuli obce t.j. 25.08.2013.  
 
 
 
                                                                              ––––––––––––––––––––––––––––– 
                                                                              Zdenka Maršalová – starostka  obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


