
N Á V R H 

Všeobecne záväzné nariadenie 

Obce Oravská Lesná 
č.... /2018 

o výške príspevkov v základnej škole, materskej škole a školských zariadeniach 
 
Obec Oravská Lesná v súlade s ustanoveniami § 6 ods.1 a § 11 ods.4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 
zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 28 ods. 5, § 114 ods. 6 zákona, § 
115 ods. 5, § 116 ods. 6, § 49 ods. 4 a § 141 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.Z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie 
(ďalej len VZN). 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

(1) Obec je zriaďovateľom základnej školy s materskou školou s jej súčasťami: 
a) MŠ Oravská Lesná 
b) ŠKD pri ZŠ s MŠ Oravská Lesná 
c) ŠJ pri ZŠ 
d) ŠJ pri MŠ 

 
Čl. 2 

Účel nariadenia 
Účelom tohto nariadenia je 

a) Určiť výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa (žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na 
vzdelávanie detí v materských školách, na činnosť ŠKD, 

b) Určiť výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa (žiaka, dospelého stravníka a určiť 
podmienky platenia tohto príspevku za stravovanie v ŠJ. 

Čl. 3 
Materská škola 

(1) Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu 
(2) 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 § 2 písm. c) zák. č. 601/2003 Z.Z. 
o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

(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 núdzi 
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu 

(4) Na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza príspevok v materskej škole 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. 

 
Čl. 4 

Školský klub detí 
(1) ŠKD zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole 

nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na 
ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov v čase mimo vyučovania 
a v čase školských prázdnin. 



 
Čl. 5 

Zariadenie školského stravovania- školské jedálne 
ŠJ poskytuje stravovanie deťom alebo žiakom za čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na 
nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. 
 

Čl. 6 
Výška príspevku a podmienky platenia príspevku 

(1) Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materských školách je 
10,00 € 

za jedno dieťa mesačne. V prípade dvoch detí súčasne je poplatok za druhé dieťa 5€ . 
 

(2) Obec Oravská Lesná určuje výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu žiaka na 
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD 

                                                10,00 € 
(3) Obec Oravská Lesná určuje výšku mesačného príspevku na stravovanie v ŠJ na stravníka 

a jedlo v čase ich pobytu v škole alebo školskom zariadení nasledovne: 
 

Stravníci Desiata Obed Olovrant Spolu úhrada v € 

MŠ: stravníci 
2-6 rokov 

0,26 
 

0,64 0,22 1,12 

ZŠ: stravníci 
6-11 rokov 

0,39 0,95 - 1,34 

ZŠ: stravníci 
11-15 rokov 

0,39 1,01 - 1,40 

Zamestnanci škôl 
a školských zariadení 

- 1,12 - 1,12 

 
(4) ŠJ  poskytuje stravovanie iným fyzickým osobám v zmysle §2 ods e) a f) vyhlášky MŠVVaŠ SR 

č. 330/2009. Uvedení stravníci prispievajú na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín 
vo výške:       1,12 € na jedno hlavné jedlo 
a úhradu režijných nákladov vo výške:       1,48€ na jedno hlavné jedlo 
celková cena hlavného jedla :     2,60€ 

(5) Obec Oravská Lesná ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení podľa čl. 1, môže rozhodnúť 
o znížení alebo odpustení príspevku podľa čl. 6, ak zákonný zástupca žiaka alebo dieťaťa o to 
písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi 
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z.z. a pomoci v hmotnej 
núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

(6) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, dospelý a fyzická osoba sú povinní uhradiť finančný 
príspevok podľa ods.1,2, t.j. za pobyt v MŠ a ŠKD za mesiace 09- 12 do 30.11 a za mesiace 01-
06 do 30.5 príslušného kalendárneho roka na príjmový účet školy. 
Platenie za stravu podľa odseku 3,4, je povinný uhradiť na účet školy do 10. dňa príslušného 
kalendárneho mesiaca. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Čl. 7 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
(1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo 

obce Oravská Lesná. 
(2) Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Oravskej Lesnej dňa ........................ 

uznesením č. ...../2018. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN č. 3/2008 
o výške príspevkov v základnej škole, materskej škole , zariadeniach školského stravovanie 
a všetky jeho dodatky  

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.09.2018 
 

 
JUDr. Marek Majdiš, PhD. 
 starosta obce 

  
 
Vyvesené dňa:  30.5.2018 
Zvesené dňa:  


