
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie  

Obce Prenčov č. 3/2022 

o určení čiastočných úhrad v školských 

zariadeniach 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



Úvodné ustanovenie 
 

Obecné zastupiteľstvo v Prenčove podľa § 6 zákona NR SR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 28, § 49, § 140 

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

niektorých zákonov vydáva toto VZN o určení čiastočných úhrad v školských 

zariadeniach. 

 

 

 

Čl. I. 
Príspevok v materských školách 

 

1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný 

zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na 

jedno dieťa sumou 10,00 €  v poldennej prevádzke a sumou 10,00 € 

v celodennej prevádzke. 

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.  

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 

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. Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa 

v materskej škole sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.  

 

 

 

Čl. II. 
Príspevok v školskej jedálni 

  

1. Školská jedáleň poskytuje 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.  

2. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za poskytnutie stravy 

stanovuje Obec na vydané jedlo na deň takto: 

 



 

Zariadenie raňajky Desiata Obed Olovrant večera 
Prevádzková 

réžia 
Spolu 

Materská škola 

(stravníci 2-6 

rokov) 

 

0,45 € 1,10 € 0,35 €  0,50 2,40 € 

Základná škola 

(stravníci 6-11 

rokov) 

 

 1,50 €   0,50 2,00 € 

Základná škola 

(stravníci 11-15 

rokov) 

 

 1,70 €   0,50 2,20 € 

-dospelí / 

stravníci od 15 

rokov/ 

 

 2,20 €   1,30 € 3,50 € 

 

 

3. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov podľa vekových kategórií 

stravníkov sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.  

 
 

Článok III. 

Príspevok v školskom klube detí 
 

1. Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu (ďalej ŠKD) 

prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 10,00 € na 1 žiaka. 

2. Zriaďovateľ môže znížiť alebo odpustiť príspevok ak povinná osoba o to 

písomne požiada riaditeľa školy, ktorej ŠKD je súčasťou 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. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s 

činnosťou ŠKD sa uhrádza vopred na základe smernice vydanej 

riaditeľom školy, ktorej ŠKD je súčasťou. 

 

 

Článok IV. 
Spoločné ustanovenia 

 

1. Obecné zastupiteľstvo v Prenčove splnomocňuje starostu obce na vydanie 

príkazu starostu, ktorým sa stanovuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v 

materskej škole. 

2. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť 

školského klubu  detí a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a 



podmienky úhrady v školskej  jedálni základnej školy s materskou školou 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Prenčov. 

3. Určenie spôsobu úhrady poplatkov v zariadeniach Základnej školy 

s materskou školou v Prenčove je v kompetencii riaditeľa školy. 

 

 

Článok V. 
Zrušovacie ustanovenie 

 

1. Prijatím tohto všeobecne záväzného nariadenia strácajú účinnosť všetky 

uznesenia Obecného zastupiteľstva v Prenčov, ktoré doteraz riešili 

finančné príspevky na stravné v zariadeniach školského stravovania 

materskej a základnej školy, príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole 

a príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Školského klubu 

detí (ŠKD) pri Základnej škole v Prenčove a zároveň sa ruší VZN 2/2021 o 

určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach. 

 

 

Článok VI 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Na tomto VZN sa uznieslo  Obecné zastupiteľstva v Prenčov dňa  14. 12. 

2022 uznesením č.  17. 

2. Počas vyvesenie návrhu boli/neboli podané pripomienky 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom  01. 01. 2023. 

 
 
 

 
 

 
 
                                         Mgr. Alena Ciglanová 

               starostka obce 
 

 
 
 

 
V Prenčove, 15. 12. 2022 
 

 
 

 
 
 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli 15. 12. 2022 
(podľa § 6 ods. 8 a 9 zák. č. 369/1990 Zb.) 


