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Schválené všeobecné záväzné nariadenie
Na rokovaní obecného zastupiteľstva obce dňa:
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Uznesenie č.

III/2021 B bod -2

Dátum podpisu Uznesenia č. III /2021 starostom obce:
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Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
VZN nadobúda účinnosť 15- tym dňom od vyvesenia ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok
účinnosti

Ing. Libor Kráľ, v. r.
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo Obce Veľké Lovce v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 6 ods. 24
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 28, ods. 5 § 114, ods. 6 a §
140, ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznáša na tomto všeobecne
záväznom nariadení:
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA

Čl. 1
Účel a predmet
1. Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a
školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Veľké Lovce..
2. Príspevok je príjmom rozpočtu obce Veľké Lovce.

Čl. 2
Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach
1. V školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Lovce sa

uhrádzajú tieto príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a
nákladov spojených so stravovaním (ďalej len „príspevky“):
a) príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) príspevok na činnosť školského klubu detí,
c) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v zariadení školskej
jedálne.
DRUHÁ ČASŤ
PRÍSPEVKY V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH

Čl. 3
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne nasledovne:
Materská
škola
Dieťa v materskej škole

Výška mesačného
príspevku
7,00 €

Dieťa v materskej škole –
povinné predprimárne
vzdelávanie

0,00 €

2. Príspevok sa uhrádza vopred do 10 dňa v kalendárnom mesiaci.
3. Ak je dieťa prijaté do materskej školy v priebehu školského roka, za prvý mesiac dochádzky
sa príspevok uhrádza vždy do troch pracovných dní odo dňa, v ktorom bolo zákonnému
zástupcovi doručené rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy.
4. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole sa neuhrádza za podmienok stanovených v
§ 28, ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. a v z.n.p..
5. Na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
neuhrádza v prípade:
a) že má dieťa prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom pričom preukázateľný spôsob je predloženie potvrdenia od
lekára (ak je dôvodom choroba) alebo čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o
rodinných dôvodoch prerušenia dochádzky do materskej školy,
b) že dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola
prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená obcou alebo inými závažnými dôvodmi;
v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku –
vypočítanú pomerom výšky príspevku a počtom dní pobytu dieťaťa v materskej škole.
Čl. 4
Príspevok na činnosť školského klubu detí
1. Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na činnosť školského klubu detí (ŠKD) mesačne
nasledovne:
Školský klub detí
Dieťa v školskom klube detí

Výška mesačného
príspevku
5,00 €

2. Príspevok sa uhrádza vopred do 10 dňa v kalendárnom mesiaci.
3. Ak je dieťa prijaté do ŠKD v priebehu školského roka, za prvý mesiac dochádzky sa príspevok
uhrádza vždy do troch pracovných dní odo dňa, v ktorom bolo zákonnému zástupcovi
doručené rozhodnutie o prijatí dieťaťa do školského klubu detí.
4. Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa
ods. 1 tohto článku za splnenia podmienok stanovených v § 114, ods. 7 zákona č. 245/2008
Z.z. a v z.n.p..
Čl. 5
Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie v
zariadení školského stravovania
1. Zariadenie školskej jedálne poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu
nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa
vekových kategórií stravníkov v súlade s II. finančným pásmom nákladov na nákup potravín
na jedno jedlo určenými Ministerstvom školstva SR s účinnosťou od 1. 9. 2019.
2. Denný poplatok za odobraté jedlo od 1. septembra 2021 na nákup potravín podľa 2.
finančného pásma je v nasledovnej tabuľke:

Materská škola
Základná
škola

I.stupeň
II.stupeň

Desiata

Obed

Olovrant

Spolu

0,36 €

0,85 €

0,24 €

1,45 €

-----

1,15 €
1,23 €

-----

1,15 €
1,23 €

3. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v zariadení školskej jedálne podľa
tohto článku sa uhrádza do 10 dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom sa stravovanie poskytuje
do pokladne školskej jedálne prípadne, na prevodom na bankový účet číslo SK 92 0200 0000
0016 3700 0555.
4. Dotáciu štátu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na
zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole a v základnej škole v zmysle zákona č.
544/2010 Z.z., § 4, ods. 3 s účinnosťou od 1.8.2021.
Čl. 6
Osobitné ustanovenia súvisiace s prípadnou krízovou situáciou spôsobenou ochorením
COVID-19
1. Za obdobie, v ktorom je prerušené vyučovanie školy alebo prevádzka školského zariadenia
počas celého kalendárneho mesiaca z dôvodu prijatia preventívnych opatrení proti šíreniu
ochorenia COVID-19, alebo z dôvodu mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo
výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, je výška mesačného
príspevku podľa čl. 3, 4 a 5 tohto nariadenia 0,00 eur.
2. Za obdobie, v ktorom je prerušené vyučovanie školy alebo prevádzka školského zariadenia
z niektorého alebo z viacerých z dôvodov podľa ods. 1 tohto článku iba v niektoré dni
kalendárneho mesiaca, je výška príspevku podľa čl. 3, 4 a 5 tohto nariadenia určená
v pomernej výške v závislosti od počtu dní prerušenia vyučovania školy alebo prevádzky
školského zariadenia v danom kalendárnom mesiaci. Takto určenú pomernú výšku
príspevku podľa predchádzajúcej vety za daný mesiac zverejní príslušný riaditeľ školy alebo
školského zariadenia na webovom sídle školy alebo školského zariadenia.
3. Zúčtovanie príspevkov uhradených zákonným zástupcom podľa tohto nariadenia vykoná
škola alebo školské zariadenie ku koncu školského roka, najneskôr však do 15.08.
príslušného roka.
Čl. 7
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.9.2021.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší platnosť
a účinnosť Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2013 o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v materskej škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Veľké Lovce a všetkých jeho dodatkov.
Vo Veľkých Lovciach, dňa 2.7.2021
........................................
Ing. Libor Kráľ,v.r.
starosta obce

