
 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 
obce Modrová 

č. 1/2017 
 

o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole  
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

 a podmienky úhrady v školskej jedálni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č.  22/2017  zo dňa 16.08.2017 
Vyvesené na úradnej tabuli dňa 10.07.2017   a nadobúda účinnosť dňa 01.09.2017 
 

 



Obecné zastupiteľstvo Modrová v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) 
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení neskorších právnych predpisov a zákona č. 245/2008 

Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 
a zákonov č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 
 

vydáva toto 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Modrová  
č.1/2017  

 
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 
 

PRVÁ ČASŤ 
Všeobecné ustanovenia 

 
Článok 1 

Účel 
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) bližšie upravuje práva a povinnosti 

rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorý má dieťa zverené do osobnej starostlivosti 
alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia  súdu (ďalej len zákonný zástupca) 
navštevujúce školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Modrová v súlade 
so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

2) Obec Modrová je zriaďovateľom školy :  
Materská škola v Modrovej 

3) Obec Modrová je zriaďovateľom školského zariadenia : 
Školská jedáleň pri Materskej škole v Modrovej 

 
 

Článok 2 
Predmet  

 
Predmetom tohto VZN je : 

1. Určenie výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 
2. Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 

 
 
 
 
 
 
 

 



DRUHÁ ČASŤ 
Školy 

Článok 3 
 
Výška príspevku za pobyt dieťaťa 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,- € 
 

       2. Príspevok sa neuhrádza za dieťa: 

a)ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky  
b)ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ, doklad o tom, že je poberateľom dávky 
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 o pomoci 
v hmotnej  núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
c)ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

        3.Príspevok na základe tohto nariadenia sa neuhrádza za dieťa: 

a)ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych 
dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom. 
b)ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ 
zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza 
zákonný zástupca dieťaťa pomernú časť určeného príspevku 0,33 € na jeden deň. 

        4.  Termín a spôsob úhrady príspevku : mesačne do 15. Dňa príslušného kalendárneho mesiaca                                                
              v hotovosti do pokladne MŠ. 
 

TRETIA ČASŤ 
Školské zariadenia a výšky príspevkov na čiastočnú úhradu ich nákladov  

 
Článok 4 

 
Školské účelové zariadenia – zariadenia školského stravovania 
Školská jedáleň , výdajňa školská jedáleň 

1) Školské jedálne a výdajné školské jedálne (ďalej len školské jedálne)poskytujú svoje služby 
pre deti, žiakov a zamestnancov školy a školských zariadení a fyzickým osobám so súhlasom 
zriaďovateľa (obce)a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. 

2) Stravníkom v školských jedálňach sú deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení. 
3) Školská jedáleň môže poskytovať stravovanie aj iným fyzickým osobám ako sú uvedené 

v bode 2 tohto článku a to so súhlasom zriaďovateľa (obce)a príslušného regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva. 

4) Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške 
nákladov na nákup potravín na jedno podľa vekových kategórií stravníkov v súlade 
s uvedeným finančnými pásmami bez úhrady režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál 
a nápojov. 

5) Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza výšku finančného príspevku na diétne stravovanie vo 
výške nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórii stravníkov 



v súlade s uvedeným finančnými pásmami bez úhrady režijných nákladov na výrobu, výdaj 
jedál a nápojov. 

6) Zamestnanci a ostatné fyzické osoby uhrádzajú výšku finančného príspevku na stravovanie vo 
výške nákladov na nákup potravín s úhradou režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál 
a nápojov. 

7) Obec Modrová určuje výšku príspevku na stravovanie v školskej jedálni pri MŠ na stravníka 
nasledovne: 

a) Finančné pásmo – stravovanie od 2 do 6 rokov /dieťa v MŠ denné / : 1,27 € 
 

MŠ – denné- jedlo desiata obed olovrant spolu 
Finančné pásmo 3 € € € € 

Cena 0,30 0,72 0,25 1,27 
 

b) Finančné pásmo –stravovanie od 2 do 6 rokov/dieťa v MŠ denné/: 
 

MŠ – denné- jedlo desiata obed olovrant spolu 
 € € € € 

Cena 0,06 0,17 0,04 0,27 
 
ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky 
v hmotnej núdzi a príspevok k dávke v hmotnej núdzi. 
 

c) Finančné pásmo – stravovanie zamestnanci : 1,26 € 
Zamestnanci  desiata obed olovrant spolu 

 € € € € 
Cena  1,26   

 
d) Školská jedáleň poskytuje stravovanie iným dospelým stravníkom so súhlasom zriaďovateľa  

a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne za čiastočnú úhradu nákladov a na 
nákup potravín – obed ........................................................................................................2,50- € 

         (príspevok OcÚ  činí 0,30 € a platba od dôchodcu 2,20 €) 
 
 

Článok 5 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1) Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Modrovej uznesením 22/2017 
2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 1/2012 a jeho dodatky 
3) VZN nadobúda účinnosť dňom 01.09.2017 
4) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Modrovej  

 
 
 
V Modrovej dňa 16.08.2017 
       
 

             Ing. Stanislav Uhrin 
                   starosta obce Modrová 


