
 

 
 

  

 
 Obec Petrovice 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. 1/2022 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a školskom 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Petrovice 

 

 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2022 o výške 

mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej 

škole a v školskom klube detí 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZN návrh zverejnený na úradnej tabuli 22.11.2022  

VZN bude schválené Obecným zastupiteľstvom Petrovice dňa    9.12.2022  

VZN nadobudne účinnosť: 01.01.2023 



Článok 1 

 

Základné ustanovenie 

 

Toto VZN určuje výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na: 

 

1. čiastočnú úhradu nákladov za pobyt detí v materskej škole, 

2. čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálne, 

3. čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v školskom klube detí, 

 

 

Článok 2 

 

Materská škola 

 

   

1.   Obec Petrovice  v súlade s ustanovením § 28 ods. 5 a 6 školského zákona, ako zriaďovateľ materskej 

školy určuje výšku mesačného príspevku    na  čiastočnú úhradu  nákladov za  celodenný pobyt  dieťaťa  

v materskej  škole  v sume 15 €/ mesiac a za polovičný pobyt dieťaťa v materskej škole v sume10 €/ 

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  podľa       

zákona č. 599/2003 Z. z.   o    pomoci     v    hmotnej     núdzi   a o    zmene a doplnení     niektorých       

zákonov v znení neskorších predpisov,  

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 

 

Obec Petrovice  v súlade s ustanoveniami § 140 ods. 10 školského zákona  ako zriaďovateľ školskej 

jedálne poskytujúcej 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 určuje výšku uvedeného príspevku takto: 

Finančný limit na nákup potravín v II. pásme: 

 

Kategória stravníkov desiata obed olovrant Spolu 

MŠ (stravníci od 2 - 6 rokov) 0,45 1,10 0,35 1,90 

ZŠ (stravníci od 6 - 11 rokov) - 1,50 - 1,50 

dospelí (zamestnanci školy) - 2,20 - 2,20 

     

 



2. Zákonní zástupcovia detí a žiakov sú povinní rešpektovať podmienky poskytovania dotácie v 

zmysle § 4 zákona č. 544/2010 Z.Z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR a tiež ust. § 140 odst. 5 

zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon): 

a) Zákonný zástupca je povinný v prípade záujmu o poskytnutie stravovania v školskej jedálni 

prihlásiť dieťa, žiaka na stravu formou vyplnenia a odovzdania Zápisného lístka (prihlášky 

na stravu), kde svojím podpisom súhlasí s dodržiavaním stanovených pravidiel.  

 

3. Príspevok zákonného zástupcu  dieťaťa MŠ, alebo žiaka ZŠ na úhradu na nákup potravín na jedlo 

sa zníži o výšku poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v  

hmotnej núdzi, žiaka podľa osobitného právneho predpisu, ktorý sa zúčastnil výchovno-

vzdelávacieho procesu v MŠ, alebo v ZŠ a odobral stravu, bude zákonný zástupca za dieťa doplácať 

na stravu: 

a) Pre dieťa v MŠ s celodennou stravou (desiata, obed, olovrant) v poslednom ročníku 

predškolskej prípravy (predprimárne vzdelávanie) je poplatok na nákup potravín 0,60 € 

b) Pre dieťa v MŠ s poldennou stravou (desiata, obed) v poslednom ročníku predškolskej 

prípravy je poplatok na nákup potravín 0,25 €  

c) Žiak 1. stupeň ZŠ (obed) je poplatok na nákup potravín 0,20 €, 

4. Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka má povinnosť uhradiť príspevok na režijné náklady vo výške 3 

€. Od príspevku na režijné náklady vo výške 3 € sú oslobodené deti/žiaci, ktorým je poskytovaná 

dotácia na stravu cez UPSVaR. 

5. Zákonný zástupca dieťaťa/ žiaka uhrádza príspevok na stravovanie mesačne, najneskôr do  20. 

dňa v mesiaci, v opačnom  prípade nebude mať stravu. 

 

6. V súlade s ustanovením § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. obec Petrovice určuje platiť 

úhradu režijných nákladov v školskej jedálni a to nasledovne: 

a) dospelí stravníci (zamestnanci školy) za obed 2,70 € 

 

7. Na základe ods. 2 a 3 tohto článku je cena jedla pre dospelých stravníkov vrátane režijných 

nákladov nasledovná: 

a) pri odbere jedného jedla – obeda:  4,90 € - dospelý stravník – zamestnanec ZŠ, MŠ 

 

 

 

Článok  4 

Školský klub detí  

 

1. Školský klub detí 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 ich záujmov v čase mimo vyučovania a 

v čase školských prázdnin. 

 

2. Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského 

klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Petrovice v zmysle §-u 114, ods. 3 a 6 zákona č. 

245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, určuje v sume  8,00 €. 

 



3. Príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa príslušného mesiaca osobe poverenej riaditeľom 

Základnej školy s materskou školou Petrovice. 

 
 

 

Článok 5 

 

Kontrolná činnosť 

 

1.   Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú:  

 

a) poverení zamestnanci obecného úradu  

b) hlavný kontrolór obec 

c) poslanci obecného zastupiteľstva  Petrovice, 

 

 

 

Článok  6 

 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1.   Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo dňa     12. 2022. 

 

 

2. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa 

v materskej škole a školskom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Petrovice, ktoré bolo 

schválené Obecným zastupiteľstvom Petrovice vrátane jeho schválených dodatkov k uvedenému 

VZN. 

 

2.   Toto Všeobecné záväzné nariadenie č. 33 /2022 nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2023. 

 

 

    

                                                                                             

                                                                                                              

 

 

           

            Štefan Hlavoň 

                                    starosta obce  


