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Všeobecne záväzné nariadenie  Číslo : VZN 2/2022 

 

 

O B E C   Obišovce 

   Obec Obišovce, v súlade s ustanoveniami §4 odsek 5 písmeno a) bod 6. a §6 

odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom zriadení“) a v súlade s ustanoveniami §28 

odsek 5 a§140 odsek 10 zákona č. 245/2008 Z. z.o výchove a vzdelávaní  (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

aj „školský zákon“)  

v y d á v a 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Obišovce 

č. 2/2022 

o určení výšky príspevku v Materskej škole zriadenej obcou 

 

Návrh tohto všeobecne záväzné nariadenia (VZN) 

Vyvesené na úradnej tabuli: 04.10.2022 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 04.10.2022 

Dátum ukončenia pripomienkového konania: 19.10.2022 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 19.10.2022 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa: 25.10.2022 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 26.10.2022 

VZN nadobúda účinnosť dňom 01.12.2022 

 

 

 
            Mária Baboľová 
             starostka obce 
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ČLÁNOK I. 
ÚVODNÉ  USTANOVENIA 

 
§1 

Predmet úpravy 
 

Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej aj „nariadenie“) určuje: 

a) výšku a spôsob úhrady mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu 

výdavkov materskej školy zriadenej obcou 

b) výšku príspevku stravníka, alebo zákonného zástupcu stravníka na čiastočnú úhradu 

nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni zriadenej 

obcou 

 

 

§2 

Základné ustanovenia 

 

(1) Obec Obišovce (ďalej aj „obec“) je zriaďovateľom materskej školy a školského 

 účelového zariadenia: 

 a) Materská škola Obišovce (ďalej aj „materská škola“) bez právnej subjektivity 

 b) Školská jedáleň ako súčasť materskej školy (ďalej aj „školské zariadenie“). 

 

(2) Materská škola a školské zariadenie je zriadené obcou Obišovce pri výkone 

 samosprávy1 a sú zaradené do siete škôl a školských zariadení SR. 

 

 

§3 

 

Príspevkom sa pre účely tohto nariadenie rozumie finančná čiastka, ktorou spôsobom 

upraveným ustanoveniami tohto nariadenia prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú 

úhradu výdavkov materskej školy a ktorou prispieva stravník, alebo zákonný zástupca 

stravníka na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie a režijné náklady v školskej jedálni. 

 

 

 

ČLÁNOK II. 

PRÍSPEVOK 

V MATERSKEJ ŠKOLE A ŠKOLSKOM ZARIADENÍ ZRIADENÝCH OBCOU 

 

§4 

 

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy 

 

 

(1) Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy: 12,00 €. 

 

 

_________________________ 

 
1 §6 odsek 2 zákona o štátnej správe v školstve 
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(2) Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy uhradí zákonný 

 zástupca najneskôr do pätnásteho dňa v kalendárnom mesiaci bankovým prevodom 

 na účet obce. 

 

 

§5 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov 

a príspevok na režijné náklady v školskej jedálni 

 

(1) Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti materskej školy a zamestnanci obce. So 

 súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa 

 v nej môžu stravovať aj iné fyzické osoby. 

 

(2) Výška denného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a na režijné náklady v 

 školskej jedálni bez zohľadnenia dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom 

 dieťaťa: 

 Desiata Obed Olovrant Režijné 

náklady 

Denný 

príspevok 

celkom 

Dieťa materskej školy 0,38 € 0,90 € 0,26 € 0,46 € 2,00 € 

Zamestnanec obce  1,41 €   1,41 € 

Iná dospelá osoba  1,41€  1,89 € 3,30 € 

 

 

(3)  Stravník alebo zákonný zástupca stravníka uhradí príspevok na čiastočnú úhradu 

 nákladov a na režijné náklady v školskej jedálni v úhrnnej výške za kalendárny 

 mesiac. 

 

(4) Úhrnná výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a na režijné náklady 

 v školskej jedálni sa vypočíta ako súčin výšky denného príspevku celkom a počtu dní, 

 kedy bude strava prevzatá. 

 

(5)  Strava sa považuje za prevzatú aj vtedy, ak zmena zo stany stravníka nebola 

 školskej jedálni oznámená v súlade s ustanoveniami Školského poriadku materskej 

 školy,  Prevádzkového poriadku  Školskej jedálne alebo zmluvnými podmienkami. 

 

(6) Príspevok v úhrnnej výške uhradí stravník, alebo zákonný zástupca stravníka 

 bankovým prevodom na účet obce najneskôr do 15. dňa v kalendárnom mesiaci, 

 ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu za ktorý sa príspevok uhrádza. 

 

 

 

ČLÁNOK III. 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 

 

§6 

 

Na Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Obišovce na 

svojom zasadnutí dňa 25.10.2022 uznesením č. 207/2022. 
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§7 

 

Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením dňa 26.10.2022 

 

 

§8 

 

Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia strácajú účinnosť 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady  v školskej jedálni 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Obišovce vrátane dodatkov a Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 2/2022 o výške príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole. 

 

 

 

§9 

Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia. 

 

 

 

 

 

 

        _______________________ 
         Mária Baboľová 
         starostka obce 
 
 
 
 
 
 

 


