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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARADNIE 

OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE BACÚCH 

 

č. 4/2022 
 

     Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2 

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  v  zmysle  §  28   ods.  5 

a ods. 7, § 141 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto:  

 

všeobecne záväznom nariadení 

 
§ 1 

Predmet úpravy 

 

      Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku mesačného príspevku, ktorý je povinný 

uhrádzať rodič alebo iná fyzická osoba než rodič, ktorá má dieťa zverené do osobnej 

starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len 

„zákonný zástupca“) na jedno dieťa  

a) za pobyt dieťaťa v materskej škole 

b) na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni. 

   

§ 2 

Výška mesačného príspevku 

za pobyt dieťaťa v materskej škole 

 

      1)  Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou zákonný zástupca prispieva na 

čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou  12 €. 

      2) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca uhrádza v hotovosti 

priamo do pokladne alebo bezhotovostným prevodom na účet obce IBAN 

SK8656000000002000489001 vedený v Prima banke Slovensko a.s., alebo poštovou 

poukážkou  vopred do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. 

      3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do 

materskej školy celý kalendárny mesiac z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 

preukázateľným spôsobom riaditeľovi školy. 

      4) V prípade, že bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom 

alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch neuhrádza zákonný zástupca pomernú 

časť určeného príspevku v mesiaci júl (v tomto mesiaci bude prevádzka predĺžená o nápočet 

prerušených dní). 

 

 § 3 

Výška príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni 

 

1) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálne uhrádza zákonný 

zástupca vo výške nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 

kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a rozpätia 

finančných pásiem zverejnené Ministerstvom školstva SR na internetovej stránke 



(aktuálny stav tvorí príloha č. 1). Výška príspevku sa stanovuje pre všetky vekové 

kategórie stravníkov nasledovne: 

- Obed  -  finančné pásmo určené podľa všeobecne platných noriem záväzných pre 

dodávateľa hlavného jedla  

- Desiata  a olovrant (doplnkové jedlá) – 4. finančné pásmo 

2) Výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu režijných nákladov na 

výrobu, výdaj jedál a nápojov sa stanovuje pre všetky vekové kategórie stravníkov vo 

výške  0,50 € na jedno hlavné jedlo (obed). 

3) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni zákonný 

zástupca uhrádza v hotovosti priamo do pokladne alebo  bezhotovostným prevodom na 

účet obce IBAN SK8656000000002000489001 vedený v Prima banke Slovensko a.s. 

do 10.  dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.  

4) Príspevok podľa odseku 1 a 2 sa neuhrádza, ak zákonný zástupca dieťaťa preukáže, že  

je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (preukázať to nie je 

potrebné, ak ide o deti na ktoré sa poskytuje dotácia na stravu v pôsobnosti 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny).  

 

§ 4 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022  schválilo obecné zastupiteľstvo obce 

Bacúch na svojom zasadnutí dňa 15.12.2022  uznesením č. 21. 

2) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2017 o určení výšky príspevku na 

činnosť školy a školského zariadenia, ktoré bolo schválené uznesením č. 69/2010 

a jeho dodatku VZN č. 1/2019 schváleného uznesením č. 70 zo dňa 27.06.2019. 

3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2023.  

 

 

 

      V Bacúchu dňa  16.12.2022 

 

 

 

 

 

            Ing. Michal Chovanec 

                   starosta obce 


