
V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E 
 

 

OBCE Šarišský Štiavnik  č. 2/2008 
o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích 

zariadeniach, v školských účelových zariadeniach. 
 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Šarišskom Štiavniku v súlade s ustanovením v súlade s § 6 ods. 1 a § 

11 ods. 4 písm. g) SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (školský zákon) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie: 

 

 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

I. Toto všeobecne záväzné nariadenie(ďalej len „VZN“) ustanovuje podrobnosti: 

 

1. o plnení povinnej školskej dochádzky 

2. o výške príspevku povinnej osoby na čiastočnú úhradu nákladov v školských 

výchovno – vzdelávacích zariadeniach, ktorými sú: 

 

a) materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, 

b) školský klub detí, ako súčasť školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, 

 

3. o výške príspevku povinnej osoby na čiastočnú úhradu nákladov v školských 

účelových zariadeniach, ktorými sú: 

 

a) zariadenie školského stravovania – školská jedáleň 

 

II. Za povinnú osobu sa na účel tohto VZN považuje rodič alebo iný zákonný zástupca žiaka. 

 

 

Článok II. 

Plnenie povinnej školskej dochádzky 

 

III. Miesto a čas zápisu dieťaťa: 

1. Miestom zápisu dieťaťa k plneniu povinnej školskej dochádzky je  budova Základnej 

školy v Šarišskom Štiavniku č. 29. 

2. Zápis sa koná  v pracovných dňoch  od 15. januára do 15. februára v čase od 13³º hod. 

do 16ºº hod. , ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať 

plniť povinnú školskú dochádzku. 

 

 

 



 

Článok III. 

 

Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa 

v materskej škole 

1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa 

v materskej škole je 50,-Sk.(1,66 €)  

2. Príspevok sa neuhrádza za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej 

dochádzky a tiež za dieťa, ktorého povinná osoba je poberateľom dávky v hmotnej 

núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. 

3. Príspevok sa uhrádza vždy do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 

 

Článok IV. 

 

Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti 

školského klubu detí 

 

1. Obec Šarišský Štiavnik súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení (zákon o obecnom zriadení)v znení neskorších predpisov určuje 

výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského 

klubu detí (ďalej len „ŠKD“) v sume 50,- Sk(1,66 €)  na 1 žiaka. 

 

2. Príspevok v ŠKD na základe rozhodnutia riaditeľa školy, ktorého súčasťou je ŠKD, je 

možné znížiť alebo odpustiť, ak povinná osoba o to písomne požiada a predloží doklad 

o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej 

núdzi. 

 

3. Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú 

podmienky, ktoré takúto zmenu odôvodňujú. 

 

4. Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku v 

ŠKD, povinná osoba musí túto skutočnosť písomne oznámiť riaditeľovi školy, ktorého 

súčasťou je ŠKD.  

 

Zmena sa uskutoční, ak je:  

a) v prospech žiaka, od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala, ak    bola 

oznámená najneskôr v danom kalendárnom mesiaci; ak takáto zmena bola 

oznámená podľa bodu 2 tohto článku až po uplynutí mesiaca, v ktorom nastala, 

príspevok sa upraví najskôr od prvého dňa mesiaca, v ktorom bola oznámená, 

 

b) v neprospech žiaka, od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po   

kalendárnom mesiaci, v ktorom zmena nastala. 

 

 

 

 

 

 



Článok V. 

 

Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej 

jedálni 

 

 

1. Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Obec Šarišský Štiavnik, poskytuje 

stravovanie žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza povinná osoba vo 

výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti 

na odporúčané výživové dávky. Príspevok, ktorý uhrádza povinná osoba vo výške 

nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov (ďalej len 

„kategória“) Obec Šarišský Štiavnik v zmysle § 140 ods. (9) zákona NR SR č. 

245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

určuje takto:  

a)  v materskej škole stravníci od 2 do 6 rokov 

- desiata 7,- Sk(0,23 €),  

- obed 17,- Sk(0,56 €), 

- olovrant 6,- Sk(0,20 €),  

úhrada spolu: 30,- Sk(1,00 €), 

b)  obed v základnej škole 

- stravníci od 6 do 11 rokov: 25,-Sk (0,83 €),   

- stravníci od 11 do 15 rokov: 27,-Sk ( 0,90 €),  

- stravníci od 15 do 18/19 rokov: 30,-Sk (1,00 €).   

 

2. Stravníkom v ŠJ môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení; so 

súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa 

môžu v ŠJ stravovať aj iné fyzické osoby.  

3. Výšku príspevku na úhradu nákladov v ŠJ pre zamestnancov školy a školského 

zariadenia a pre iné fyzické osoby určí zriaďovateľ ŠJ. Výška príspevku zamestnanca 

a iných fyzických osôb nesmie byť nižšia ako výška príspevku stanovená pre stravníka 

od 15 do 18/19 rokov.  

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Toto VZN č. 2/2008 schválené Obecným zastupiteľstvom obce Šarišský Štiavnik dňa 

3. októbra 2008 uznesením č. 3/2008 nadobúda účinnosť, z dôvodu naliehavého 

verejného záujmu, dňom vyhlásenia t.j. 3. októbra 2008.  

2. Konverzný kurz: EUR= 30,1260 Sk 

 

 

V Šarišskom Štiavniku dňa 3. októbra 2008 

 

 

 

 

 

   Ján Hic 

starosta obce 

     


