
 VŠEOBECNÉ  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE OBCE  ŽIRANY 

č. 1/2019 

O VÝŠKE POPLATKOV V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH ZRIADENÝCH 

OBCOU ŽIRANY 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Žiranoch  v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe §28 ods. 5, § 49 ods. 4,  

§114 ods. 6 a § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov  

vydáva 

 Všeobecné záväzné nariadenie obce  Žirany  č. 01/2019 o výške poplatkov v školských 

zariadeniach zriadených Obcou  Žirany 

                                                                            Časť 1 

§1 

Úvodné ustanovenia 

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výšku 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a výšku 

príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Obce  Žirany.  

Časť 2 

Určenie výšky príspevkov 

§2 

Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Žirany 

1. V zmysle § 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou  

     prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno   

     dieťa sumou najviac 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm.  

     c) zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  

      neskorších predpisov.  

Obec  Žirany  ako zriaďovateľ materskej školy určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej 

škole na  8,00 € pre jedno nezaopatrené dieťa mesačne.  

 

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 materskej školy doklad o tom, že je  

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

        č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších      

        predpisov (ďalej len „zákon o pomoci 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 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 hrádza zákonný zástupca pomernú časť príspevku určeného v bode  

    l tohto paragrafu VZN.   

§ 3 

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí. 

1. V zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. na čiastočnú úhradu nákladov spojených      s       

     činnosťou školského klubu detí zriadeného obcou prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne  

     sumou najviac 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa v súlade so zákonom  

     č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  

      predpisov.  

Obec Žirany  ako zriaďovateľ školského  klubu detí určuje výšku príspevku za čiastočnú úhradu 

nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí na  5 € pre jedno nezaopatrené dieťa mesačne.  

2. Ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomne požiada riaditeľa základnej školy, ktorej  

    súčasťou je školský klub detí, o zníženie príspevku a predloží doklad o tom, že je poberateľom  

    dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona o pomoci v hmotnej  

    núdzi, znižuje sa alebo odpustí príspevok v školskom klube detí.  

3. Riaditeľ základnej  školy po preverení dokladov predložených podľa bodu 2 tohto paragrafu  

    VZN písomne oznámi zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka zníženie príspevku  v školskom  

    klube detí.  

 

 



§ 4 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Žirany. 

 

1. V zmysle § 140 ods. 9 a § 141 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. zriaďovateľ   poskytuje stravovanie  

     deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške  

     nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané  

     výživové dávky.  

Obec Žirany  ako zriaďovateľ školskej jedálne určuje výšku finančného príspevku na stravovanie              

v súlade s Finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa  vekových kategórií                          

stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup  potravín, 

ktoré vydalo MŠ SR s účinnosťou od 1.9.2008, v zmysle ustanovenia § 140 ods.10 zákona  č.245/2008 

Z. z.. Pre dospelého stravníka sa zabezpečuje strava podľa vekovej kategórie  stravníkov 15-18/19 

ročných.  

Obec Žirany  ako zriaďovateľ školskej  jedálne a výdajných školských jedální určuje finančnú   výšku  

príspevku za stravovanie v školskej jedálni nasledovne:  

MŠ denné  

                                    

Desiata:                            0,36 € 

Obed:                                0,85 € 

Olovrant:                          0,24 € 

 

  

 

Spolu: 1,45 € 

Základná škola     

(stravníci od 6 – 11 rokov)                        

Obed: 1,15€                      

Olovrant:                           0,33€                         

Spolu: 1,48 € 

Dospelí                                      

 

obed:                                 1,33 €  Spolu: 1,33 € 

Zákonný zástupca dieťaťa, dospelý stravník je povinný uhradiť výšku (platbu) za stravné mesačne 

vopred. Ak platba za stravné nebude uhradená do prvého dňa v nasledujúcom mesiaci, vedúca školskej 

jedálne nie je povinná poskytnúť stravu deťom, žiakom alebo dospelým stravníkom.  

 

 

 

 



 

Časť 3 

§5 

Spoločné ustanovenia 

Určenie spôsobu úhrady poplatkov v školských zariadeniach bez právnej subjektivity je v kompetencii  

zriaďovateľa, v zariadeniach s právnou subjektivitou je v kompetencii riaditeľa školy.  

§7 

Záverečné ustanovenia 

1. Pokiaľ nie je v tomto nariadení podrobnejšia úprava, odkazuje sa na školský zákon, zákon 

o štátnej správe a o školskej samospráve, zákon o financovaní škôl a školských zariadení a na 

vykonávacie predpisy vydané na ich základe. 

2. Toto všeobecné záväzné nariadenie ruší Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 3/2013 

o stanovení výšky príspevku za stravovanie v školskej jedálni, mesačnom príspevku na 

čiastočnú úhradu materskej školy a školského klubu detí. 

3. Toto VZN bolo schválené uznesením č. 08/05/19 OZ v Žiranoch dňa 12.08.2019. 

4. Toto VZN č. 08/05/19  bolo vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 15.08.2019  

a zvesené dňa 31.08.2019 

5. VZN č. 01/2019 o výške poplatkov v školských zariadeniach zriadených obcou nadobúda   

účinnosť dňa 01.09.2019 

 

            

                                                                                               Ing. Zsebi Jozef  

                                                                                                  starosta obce  

 

 

 

               



                                               DODATOK č.1 k VZN OBCE ŽIRANY 

                                                                      č. 3 /2013 

             O VÝŠKE POPLATKOV V ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH ZRIADENÝCH 

                                                               OBCOU ŽIRANY 

 

                                                                        Časť 2 

                                                       Určenie výšky príspevkov 

                                                                          § 2 

K bodu č. 1 

Na návrh Rady školy Obec Žirany ako zriaďovateľ materskej školy na svojom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 08.12.2016 podľa uznesenia č. 12/14/16 upravuje výšku príspevku 

za pobyt dieťaťa v materskej škole na 8,00 eur pre jedno nezaopatrené dieťa mesačne.  

 

Vyvesené : 14.12.2016 

Zvesené :  30.12.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Žiranoch 12.12.2016                                                                             .............................................  

                                                                                                                     Ing. Zsebi Jozef 

                                                                                                                     starosta obce 

                                                                                                                        

                                                                                                                        


