
Obec Štiavnik podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a v súlade s ustanoveniami § 6 
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ďalej podľa 
§ 6, zákona č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v súlade 
s príslušnými ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto:  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. 2/2012

o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
a školskom zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štiavnik

(návrh)

Spracovala: Mgr. Edita Mištriková

VZN návrh zverejnený na úradnej  tabuli  a internetovej  stránke obce –  www.stiavnik.sk – 
15.3.2012
VZN bude prerokované a schválené Obecným zastupiteľstvom Štiavnik dňa 30.03.2012
VZN nadobudne účinnosť: 15.04.2012.  
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Článok 1

Základné ustanovenie

1.  Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Štiavnik (ďalej len „VZN“) určuje výšku príspevkov 
      na čiastočnú úhradu:

a) za pobyt detí v materskej škole, 
b) nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. 

Článok 2

Materská škola

1. Obec Štiavnik, v súlade s § 28 ods. 5 a 6 školského zákona, ako zriaďovateľ materskej školy 
určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej 
škole v sume 5 €/ mesiac.

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,1)

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,

d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich  
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom a na 
základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu,

e) 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 príspevku určeného v ods. 2 tohto 
článku.

Článok 3

Školská jedáleň

 

1. Podľa § 140 ods. 10 školského zákona školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je mesto, 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. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo 
výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov, určí zriaďovateľ.

2. V súlade  s predchádzajúcim  odsekom  určuje  obec  Štiavnik  výšku  uvedeného  príspevku 
v školských jedálňach v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti takto:

1 ) Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
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Finančný limit na nákup potravín v 3. pásme:

Kategória stravníkov raňajky desiata obed olovrant večera Spolu

MŠ (stravníci od 2 - 6 rokov) - 0,28€ 0,68€ 0,23€ - 1,19€

ZŠ  (stravníci od 6 - 11 rokov) - - 1,01€ - - 1,01€

ZŠ  (stravníci od 11- 15 rokov) - - 1,09€ - - 1,09€

dospelí (zamestnanci školy) - - 1,19€ - - 1,19€

cudzí stravníci (klienti DSS Št.) 0,42 € 0,29 € 1,19 € 0,21 € 0,69 € 2,80 €

3. V súlade s ustanovením § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. obec Štiavnik určuje platiť úhradu 
režijných nákladov v školskej jedálni a to nasledovne:

a) dospelí stravníci (zamestnanci školy) za obed 1,20 €

b) cudzí stravníci (klienti DSS Štiavnik) za celodennú stravu 2,40 €.

4.   Na základe  ods. 2 a 3 tohto článku je cena jedla pre dospelých stravníkov vrátane režij-
      ných nákladov nasledovná:
               a) pri odbere jedného jedla –   obeda  : 2,39 €  
               b) pri celodennej strave (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera): 5,20 €

5.   Príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa príslušného mesiaca vedúcej školskej jedálne 
      Štiavnik.

Článok 4

Kontrolná činnosť

l. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú:
             a) poverení zamestnanci obecného úradu
             b) hlavný kontrolór obce
             c) poslanci Obecného zastupiteľstva Štiavnik

Článok 5
Záverečné ustanovenia

1. Obecné zastupiteľstvo v  Štiavniku sa na tomto VZN uznieslo dňa 30. 3. 2012 uznesením č. .../2012.

                           Ing. Štefan Vároš, v.r.
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                                         starosta obce
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