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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Plechotice 

č. 5/2019 zo dňa 28.6.2019 

o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského 

klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v 

zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plechotice 

 /nariadenie o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach/ 
 

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia / VZN/ 

 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 11.6.2019 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:11.6.2019 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 11.6.2019 

Dátum ukončenia pripomienkového konania: 28.6.2019 

Pripomienky zasielať :  

Písomne na adresu: Obec Plechotice, Hlavná 39/70, 075 01 Plechotice 

Elektronicky na adresu: ocu@plechotice.sk  

Doručené pripomienky /počet/:0 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN bolo dňa:  

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:  

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

 

Na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Plechoticiach dňa 28.6.2019 pod. č. 

29/2019 

VZN vyvesené na úradnej tabuli Obce Plechotice dňa: 1.7.2019 

VZN zvesené z úradnej tabule Obce Plechotice dňa: 16.7.2019 

VZN nadobúda účinnosť dňom 1.9.2019 

 

 

 

 

                             Ing. Peter Koščo 

                               starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ocu@plechotice.sk
http://www.plechotice.sk/
mailto:ocu@plechotice.sk


Obec Plechotice, Hlavná 39/70, 075 01 Plechotice 
ocu@plechotice.sk , 056/6686260, 0910 424 118, www.plechotice.sk    

 

 

Návrh 

Obec Plechotice 
 

Obecné zastupiteľstvo v Plechoticiach na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a ustanovenia 

§ 11 ods. 4 písm. g zákona SNR č. 369/1990 Z.b. o obecnom zriadení v znení neskorších 

právnych predpisov a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov  v y d á v a 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Plechotice č. 5/2019 

o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského 

klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Plechotice 

 /nariadenie o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach/ 

 

Článok 1 

Predmet úpravy 

 

Týmto nariadením sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na 

činnosť školského klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 

 

Článok 2 

Výška a podmienky platenia príspevku v materskej škole 

 

1/ Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu. 

2/ Za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovacej pôsobnosti obce Plechotice prispieva 

zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumu 

7,00-, € 

3/ Príspevok sa uhrádza vopred do 12. dňa v kalendárnom mesiaci. 

4/ Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, 

- ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

- ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom 

dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi 

- ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu 

-ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov, preukázateľným 

spôsobom  

-ktoré dochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená 

dochádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo z iných závažných dôvodov – v 

týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku 

 

Článok 3 

Výška a podmienky platenia príspevku na činnosti školského klubu detí 

 

1/ Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou klubu detí prispieva zákonný zástupca 

žiaka mesačne sumou 4,00-,€ 

2/ Príspevok podľa ods. 1 sa uhrádza do 12. dňa príslušného kalendárneho mesiaca 

3/ Príspevok v školskom klube detí sa neuhrádza za žiaka ak zákonný zástupca žiaka o to 

písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi  
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Článok 4 

Výška a podmienky platenia príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej 

jedálni 

1/ Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré 

uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových skupín 

stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. 

2/ Zariadenie školského stravovania poskytuje  stravovanie s použitím dotácie na podporu 

výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v MŠ a ZŠ podľa zákona č. 544/2010 o dotáciách v 

pôsobnosti MPSVaR SR § 4 ods. 3 písm. b) - d). Dotácia na podporu výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo 

výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a 

odobralo stravu. 

3/ Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup 

potravín podľa vekových kategórií stravníkov je: 

 

Materská škola 

a/ stravníci od 2-6 rokov   1,54-, €  

b/ zamestnanci škôl a školských zariadení   1,41-, € - obed 

 

Základná škola 

a/ stravníci od 6-11 rokov    1,21-, € 

b/ zamestnanci škôl a školských zariadení    1,41-, € - obed 

 

Ostatní stravníci 

c/ dôchodcovia – bývalí zamestnanci    2,60-, € - obed 

d/ iné fyzické osoby    3,50-, € - obed 

 

 

 Článok 1 

Záverečné ustanovenie 

 

1/ Veci neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a 

vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov a osobitnými predpismi. 

Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné 

nariadenie Obce Plechotice č. 7/2014 zo dňa 09.12.2014 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v 

materskej škole, na činnosť školského klubu detí, a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej 

jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plechotice. 

2/ Toto všeobecne záväzné nariadenie obce  Plechotice bolo schválené Obecným 

zastupiteľstvom v Plechoticiach dňa 28.6.2019 

3/ Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 1.9.2019   

 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                           Ing. Peter Koščo 

       starosta obce 

 

mailto:ocu@plechotice.sk
http://www.plechotice.sk/

