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Obecné zastupiteľstvo v Medziankach na základe ustanovenia § 6 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Medzianky č. 2/2015 

 
I.  časť 

Úvodné ustanovenia 

 

§ 1 

Účel všeobecne záväzného nariadenia 

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov spojených s činnosťou školského zariadenia v školách a školských zariadeniach zriadených obcou 

Medzianky. 

 

§ 2 

Vysvetlenie pojmov 

 

Príspevkom sa rozumie finančná čiastka, ktorou prispieva zákonný zástupca dieťaťa alebo dospelá osoba 

mesačne na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom alebo na činnosť školského zariadenia. 

§ 3 

Druhy príspevkov 

 

1. Príspevok v materskej škole 

2. Príspevok v zariadení školského stravovania 

 

II. Časť 

§ 4  

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole 

 

1. Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole sa určuje na 5 € mesačne na jedno dieťa. 

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 štatutárnemu zástupcovi 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 
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3. Zriaďovateľ rozhodol, že príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 

a) Ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, (zákonný 

zástupca predloží potvrdenie od lekára alebo čestné prehlásenie o rodinných dôvodoch) 

b) Ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin 

c) Ak bola zrušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými 

dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku 

 

§ 5 

Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 

a vo výdajni školskej jedálni 

 

Náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov  a úhrada príspevku zákonného 

zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín sa určujú: 

 

1. Pre stravníkov materskej školy vo veku 2 – 6 rokov  vo výške: 

 

 Náklady na nákup potravín Úhrada príspevku zákonným 
zástupcom dieťaťa a žiada 

Desiata: 0,26 € 0,26 € 

Obed: 0,64 € 0,64 € 

Olovrant: 0,22 € 0,22 € 

Spolu: 1,12 € 1,12 € 

 

 

§ 6  

Stravovanie dospelých stravníkov  v zariadeniach školského stravovania 

 

1. Zriaďovateľ súhlasí so stravovaním iných fyzických osôb v zariadeniach školského stravovania. 

2. Náklady na nákup potravín na jedno jedlo pre dospelého stravníka – zamestnanca obce sa určujú 

takto: 

 Náklady na nákup potravín 

Obed: 1,12 € 

 

 

3. Úhrada príspevku dospelého stravníka je určená štatutárnym zástupcom obce Medzianky 
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III. Časť 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

§ 7 

Úhrada príspevku v materskej škole 

 

1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo dospelá osoba je povinná príspevok uhradiť do 15. dňa v kalendárnom 

mesiaci a to: 

a) V hotovosti 

2. Spôsob a ostatné podmienky úhrady príspevkov určí štatutárny zástupca. 

 

§ 8 

Úhrada nákladov spojených so stravovaním v školskej jedálni a vo výdajni školskej jedálni 

 

Termín, spôsob a ostatné podmienky úhrady nákladov spojených so stravovaním v školskej jedálni  i pre 

všetky kategórie stravníkov určí štatutárny zástupca. 

§ 9 

1. V zmysle ust. § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol 

návrh tohto VZN zverejnený na úradnej tabuli Obce Medzianky 04.08.2015 

2. VZN bolo prerokované a schválené na zasadnutí OZ dňa 18.08.2015     uznesením č. 5 
VZN nadobúda účinnosť dňom 03.09.2015 

 

 

 

 

         Ing. Pavol Čorba, v.r. 

                             starosta obce 


