
Obecné zastupiteľstvo v Rudníku v súlade s ustanoveniami zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení  v znení  neskorších predpisov a v súlade so zákonom  č.  245/2008 Z.  z.  o 
výchove  a  vzdelávaní  (školský  zákon)  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  podľa  ust.  
paragrafov  § 28 ods. 5, § 114 ods. 6 a §140 ods. 9 zákona vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rudník č. 1/2011 

o určení výšky príspevku zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu 
nákladov v Základnej škole s MŠ Rudník 205. 

PRVÁ ČASŤ 
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

Článok 1 
Účel a predmet 

Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  (  ďalej  len  „nariadenie“  )  určuje  výšku  príspevkov  na  
čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom detí a žiakov v Základnej škole s MŠ Rudník 
205, ktorej zriaďovateľom je obec Rudník a výšku príspevkov za čiastočnú úhradu nákladov za  
nákup potravín ( ďalej len „príspevky v školách a školských zariadeniach“). 

Článok 2 
Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach 

(1) Týmto nariadením sa určuje výška a podmienky úhrady nasledovných príspevkov v školách 
a v školských zariadeniach: 
a) príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole, 
b) príspevok na činnosť školského klubu detí, 
c) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.

DRUHÁ ČASŤ 
PRÍSPEVKY V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH 

Článok 3 
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole 

(1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu 
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou vo výške 5,0 €.
(2) Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca 
materskej škole.
(3) 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 núdzi1, 
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu, 
(4) 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 uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku 

Článok 4 
Príspevok na činnosť školského klubu detí 

(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný 
zástupca žiaka mesačne sumou  5 €. 
(2) Príspevok podľa odseku 1 tohto paragrafu sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho 
mesiaca základnej škole, ktorej súčasťou je školský klub detí. 
(3) Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku , ak 
zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v  
hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu1. 

Článok 5 
Príspevok 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  kategórií  
stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. 
(2)  Stravníkom v  školskej  jedálni  môžu byť  aj  zamestnanci  škôl  a  školských  zariadení  a  po 
súhlase zriaďovateľa  a  príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva aj  iné fyzické 
osoby. 
(3) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo 
žiaka sa stanovuje vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov 
nasledovne : 

Materská škola Desiata Obed Olovrant Spolu 
v € 

stravníci 0,28 € 0,68 € 0,23 € 1,19 € 

Základná škola Obed Úhrada 
v Sk/€ 

stravníci – I. stupeň 1,01 € 1,01 € 

(4)  Výška  príspevku  na  čiastočnú  úhradu  nákladov,  ktorý  uhrádza  plnoletá  fyzická  osoba  sa  
stanovuje vo výške:

Dospelí stravníci Obed 
na nákup potravín 

zamestnanci, ostatní 
stravníci 

1,19 € 

(5) Príspevky sa uhrádzajú do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca školskej jedálni.



TRETIA ČASŤ 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Článok 6 

1) Návrh VZN zverejnený jeho vyvesením na úradnej tabuli Obce Rudník dňa 05.09.2011
(2)  Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva v Rudníku 
číslo 40/09/2011 zo dňa 28.09.2011. 
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 13.10.2011.
(4) Ku dňu účinnosti tohto VZN  sa ruší   predchádzajúce VZN č.2/2009 o určení výšky 
príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej škole s MŠ 
Rudník 205.
(5) Toto VZN bolo vyhlásené jeho vyvesením na úradnej tabuli Obce Rudník dňa 29.09.2011.

V Rudníku,  dňa 13.10.2011

         Vladimír Kišdučák

       starosta obce



Dôvodová správa

VZN Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach je na 
rokovanie obecného zastupiteľstva predložené v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a  vzdelávaní  (školský  zákon)  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov,  ktorý  vo  svojich 
paragrafoch číslo 28 a 114 ukladá zriaďovateľovi škôl a školských zariadení určiť výšku príspevkov 
zákonných zástupcov príp. dospelých osôb na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v MŠ, ŠKD a za 
školské stravovanie formou všeobecne záväzného nariadenia. 

V nasledovných tabuľkách je uvedená doteraz platná výška príspevku a navrhovaná výška 
príspevku. 
Materská škola 
Maximálna výšky príspevku pre MŠ vyplýva zo školského zákona § 28 ods. 6: 
„ 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 osobitného predpisu.“ 
Výška životného minima na jedno nezaopatrené dieťa je 84,61-€, z toho 15 % je 12,69-€. 
Návrh: ponechať výšku príspevku 4EUR

Terajšie príspevky v € Maximálne možné 
príspevky 

Navrhované príspevky 

Materská škola ........ 12,69 4

Školský klub detí 
Maximálna výšky príspevku pre ŠKD vyplýva zo školského zákona § 114 ods. 7: 
„  Na  čiastočnú  úhradu  nákladov  spojených  s  činnosťou  školského  klubu  zriadeného  obcou 
prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou najviac 15 % sumy životného minima pre jedno 
nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.“ 
Výška životného minima na jedno nezaopatrené dieťa je 84,61-€, z toho 15 % je 12,69-€. 
Návrh: zvýšiť výšku príspevku z 2 € na 3 €.

Terajšie príspevky Maximálne možné 
príspevky 

Navrhované príspevky 

Školský klub detí ....... 12,69 3,0

Školská jedáleň 
S účinnosťou citovaného zákona od 1.9.2008 zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku 
finančného  príspevku  na  stravovanie  vo  výške  nákladov  na  nákup  potravín  podľa  vekových 
kategórií  stravníkov  v  súlade  s  finančnými  pásmami zverejnenými  Ministerstvom  školstva  na 
svojej  internetovej  stránke  bez  úhrady  režijných  nákladov  na  výrobu,  výdaj  jedál  a  nápojov.  
Výroba  jedál  a  nápojov  pre  dospelých  stravníkov  sa  zabezpečuje  podľa  vekovej  kategórie 
stravníkov 15 – 18/19 –ročných a úhrada sa realizuje podľa zákonníka práce. 

Návrh: zaradenie do I. finančného pásma a s tým prislúchajúce úhrady za stravu.


