
 

Všeobecne záväzné nariadenie Obec Báb č. 3/2015 o určení 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, 

v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú 

úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Báb. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Báb v súlade s ustanoveniami zákona SNR č. 369/1190 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa ust. 

§ 28 ods. 5, § 114 ods. 6 a § 140 ods. 9 zákona sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne 

záväzného nariadenia: 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školskom klube a na čiastočnú 

úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Obce Báb. 

2. Čiastočná úhrada nákladov zákonným zástupcom dieťaťa, žiaka alebo dospelej osoby 

v materskej škole a v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, je zákonom 

stanovená mesačne vo výške najviac 15% životného minima pre jedno nezaopatrené 

dieťa a pre dospelú osobu.  

Výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov určuje MŠVVaŠ SR vo finančných pásmach. Konkrétnu výšku príspevku 

na nákup potravín na jedno jedlo určuje zriaďovateľ. 

 

Čl. 2 

Materská škola 

 

1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu 

výdavkov materskej školy mesačne na 1 dieťa s poldennou  aj s celodennou výchovou 

a vzdelávaním sumou vo výške 12,00€. 

2. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

b) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

3. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za 

dieťa: 

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo z 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. 3 

Školské výchovno-vzdelávacie zariadenia 

 

1. Školský klub detí pri Základnej škole v Bábe 

 

1.1.Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského 

klubu detí pri základnej škole je 4,00€. 

 

 

 

Čl. 4 

Školské účelové zariadenie 

 

 

1. Školská jedáleň pri materskej škole a základnej škole 

 

1.1.Výška príspevku zákonné zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno 

jedlo podľa vekových kategórií stravníkov 

 

 

MŠ denné  

(stravníci 2-6 rokov) 

desiata obed olovrant spolu Úhrada v € 

0,26 0,64 0,22 1,12 1,12 

 

Základná škola desiata obed olovrant spolu Úhrada v € 

Stravníci 6-11 rokov - 0,95 - 0,95 0,95 

Stravníci 11-15 

rokov 

- 1,01 - 1,01 1,01 

  

 

Čl. 5 

Určenie podmienok platenia príspevku 

 

1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný uhradiť finančný príspevok na 

účet školskej jedálne a to mesačne vopred najneskôr do 10-teho dňa príslušného 

kalendárneho mesiaca.  

2.  Prípadnú neúčasť na stravovaní je možné nahlásiť takto: najneskôr do 8,00hod. 

ráno príslušného dňa. 

3. Včas nahlásená neúčasť na stravovaní sa zohľadní v najbližšom zúčtovacom 

mesiaci. 

 /Pozn. iný spôsob platenia ako je termín splatnosti je možné zmeniť a určiť podľa 

miestnych podmienok./ 

 

 



Čl. 6 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia obce vykonáva 

kontrolór obce. 

2. Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli od 04.08.2015 do 19.08.2015 

3. Obecné zastupiteľstvo toto VZN schválilo dňa 19.08.2015 uznesením č. 57/2015 

4. Toto VZN nadobúda platnosť dňom schválenia OZ a účinnosť pätnástym dňom od 

jeho vyhlásenia. 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Nemeček  

  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


