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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Terchová  

č. 6/2012 

 

O výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v 
materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského 

klubu detí a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 
v zariadení školského stravovania. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Terchová v zmysle ust.  § 6 ods. l zákona  č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  podľa ust. § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. 
z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a v súlade 
s ust. § 28 ods. 5, ust. § 114 ods. 6 a ust. § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia. 

 
Čl. I. 

Základné ustanovenie 
 
(1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje výšku príspevku zákonného 
zástupcu dieťaťa, zákonného zástupcu žiaka alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa 
zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu a 
dospelého na:  
 
a) čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole  
b) čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí  
c) čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v zariadení školského stravovania – v školskej  
    jedálni  
 
 

Čl. II. 
Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v 

materskej škole 
 
(1) Obec Terchová  určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt 
dieťaťa v materskej škole v sume 12,5  €/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,  
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.  
 
(3) Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa,  
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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.  
 
(4) Písomné oznámenie o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt 
dieťaťa v materskej škole vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa riaditeľ školy v súlade s ust. 
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ust. § 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o 
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých predpisov.  
 
(5) Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ školy vnútorným predpisom školy.  
 
 

Čl. III. 
Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu 

detí 
 
 (1) Obec Terchová určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti 
školského klubu detí v sume  3,00€/mesiac.  
 
(2) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v školskom klube môže byť znížený alebo 
odpustený, ak o to zákonný zástupca dieťaťa písomne požiada zriaďovateľa a predloží mu doklad 
o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. 
  
(3) Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ  vnútorným predpisom školského zariadenia.  
 
 

Čl. IV. 
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 

 
(1) Školská jedáleň v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. O výchove a vzdelaní v znení neskorších 
predpisov, poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza 
zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov 
v súlade sfinančnými pásmami bez úhrady režijných nákladov v nadväznosti na odporúčané 
výživové dávky.  
(2) Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských 
zariadení; so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby. 
 
(3) Obec Terchová  určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v 
školskej jedálni nasledovne:  
 
(4) Finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií: 
 

a) dieťa v MŠ  (2 – 6 rokov) s celodennou stravou: desiata   0,28 €  
     obed  0,68 € 
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olovrant 0,23 € 
c) žiak 1. stupeň ZŠ (ročníky 1-4)    obed  1,01 €  
d) žiak 2. stupeň ZŠ (ročníky 5-9)    obed  1,09 €  
 
Dospelí stravníci: 
 
a) zamestnanci školy       obed  1,19 € 
b) iní stravníci: ZŠ - dôchodcovia    obed  1,60 € 
                              - cudzí     obed  2,35 €  
 
 

Čl. V. 
Všeobecné ustanovenia 

 
(1) Žiadosti o zníženie alebo odpustenie mesačného príspevku v zmysle čl. II. ods.2 písm. b), čl. 
II. ods.3, čl. III. ods.2, čl. IV ods.4 - stravovanie detí a žiakov v hmotnej núdzi, spolu s dokladmi 
predkladá zákonný zástupca prostredníctvom školy, školského zariadenia alebo výchovno-
vzdelávacieho zariadenia zriaďovateľovi.  
 

Čl. VI. 

Záverečné ustanovenia  

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší VZN č.3/2011 
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo uznesením č. 10/2012 dňa 
7.12.2012 . 
3) Návrh VZN č.6//2012 bol vyvesený na úradnej tabuli obce a na internetovej adrese obce  od  
22.11.2012 do 7.12.2012. 
4) Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli obce od  11.12.2012 do 31.12.2012 a nadobúda 
účinnosť 15–tym dňom od jeho vyvesenia dňa 1.01.2013. 
 
 
 
 
                                                                                                             Viktor Vallo v.r. 
                                                                                                               starosta 
 
 
 

 


