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Všeobecne záväzné nariadenie obce Marianka  
  

č. 2/2022 
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a 

školského zariadenia  
 
 
 
 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol v zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 

Vyvesený na úradnej tabuli dňa: 25.11.2022 
Zverejnený na webovom sídle obce a na elektronickej úradnej tabuli 
obce  dňa : 

25.11.2022 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 25.11.2022 
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 05.12.2022 
Pripomienky zasielať  
- písomne na adresu:  
- elektronicky na adresu: asistent@marianka.sk 
- faxom na číslo:  
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:  

 
Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

Na rokovaní OZ dňa: ________  schválené uznesením č.   

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa:   
Zverejnené na webovom sídle obce a na elektronickej úradnej tabuli 
obce  dňa :  

 

VZN nadobúda účinnosť dňom:  
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Všeobecne záväzné nariadenie obce Marianka  
  

č. 2/2022 
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a 

školského zariadenia  
 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Marianka na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR  
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanoveniami  
§ 28 ods. 5, § 114 ods. 6 a  § 140 ods. 10 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon), ktorým sa dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:   

  
§ 1  

Predmet úpravy  
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa určuje výška mesačného 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole (MŠ), na čiastočnú 
úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí (ŠKD/ZŠ) a na čiastočnú úhradu nákladov v 
školskej jedálni (ŠJ) v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Marianka.   
  

§ 2  
Výška príspevku v materskej škole  

1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu 
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 30 Eur.   

2. Príspevok sa neuhrádza za dieťa:   
a. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,   
b. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy v Marianke 

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.   
3. Príspevok na základe tohto VZN sa neuhrádza za dieťa:   
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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. Zákonný zástupca uhrádza príspevok vždy mesačne do 10. dňa v kalendárnom mesiaci 
za tento mesiac, a to na účet obce Marianka, ktorý oznamuje verejne dostupným 
spôsobom zákonnému zástupcovi samotná škola.    

  
§ 3  

Výška príspevku v školskom klube detí  
1. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu na 

jedného žiaka sa určuje vo výške 15 Eur mesačne.  
2. Zákonný zástupca uhrádza príspevok vždy mesačne do 10. dňa v kalendárnom mesiaci 

za tento mesiac, a to na účet obce Marianka, ktorý oznamuje verejne dostupným 
spôsobom zákonnému zástupcovi samotná škola. 

 
§ 4 

Výška príspevku v školskej jedálni  
1. Školská jedáleň poskytuje na základe prihlášky na stravovanie deťom a žiakom  

v 5. finančnom pásme na nákup potravín podľa vekových kategórií stravovanie 
nasledovne: 
a) stravníci od 2 - 6 rokov /dieťa v MŠ/: 2,50  Eur (desiata: 0,60 Eur, obed: 1,40 Eur, 

olovrant: 0,50 Eur), 
b) stravníci od 6 - 11 rokov /žiaci ZŠ/: 2,10  Eur (obed: 2,10 Eur), 
c) stravníci v materskej škôlke uhrádzajú okrem príspevku na nákup potravín na jedno 

jedlo aj režijné náklady vo výške 7,50 Eur/mesiac. Režijný príspevok je nevratný. 
Každé dieťa/žiak, ktorý odoberie aspoň jeden obed v mesiaci, uhrádza režijný 
príspevok, 

d) stravníci v základnej škole uhrádzajú okrem príspevku na nákup potravín na jedno 
jedlo aj režijné náklady vo výške 5,00 Eur/mesiac. Režijný príspevok je nevratný. 
Každé dieťa/žiak, ktorý odoberie aspoň jeden obed v mesiaci, uhrádza režijný 
príspevok, 

e) príspevok na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca i za stravníkov s diabetes, 
celiakiou a iným typom diéty, ktorým je umožnená donáška hotového jedla do 
školskej jedálne a za deti, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej 
dochádzky. 

2. Príspevok vo výške nákladov na nákup potravín podľa ods. č. 1 tohto paragrafu uhrádza 
za stravníka jeho zákonný zástupca do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca 
vopred na nasledujúci kalendárny mesiac a to bezhotovostným prevodom alebo 
šekovou poukážkou na účet školskej jedálne v Marianke, ktorá tento verejne 
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dostupným spôsobom oznámi zákonnému zástupcovi alebo stravníkovi, a to okrem 
zákonného zástupcu, ktorého dieťa navštevuje posledný ročník materskej školy. 

3. Príspevok za zákonného zástupcu, ktorého dieťa navštevuje posledný ročník materskej 
školy a ktoré sa zúčastnilo výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole a zároveň 
odobralo stravu, sa uhrádza prostredníctvom dotácie na podporu výchovy  
k stravovacím návykom dieťaťa. 

4. Školská jedáleň poskytuje stravovanie zamestnancom školy so súhlasom príslušného 
regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Uvedení stravníci prispievajú na 
čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín vo výške: zamestnanci školy: 2,80 Eur 
(obed: 2,80 Eur). 
Stravníci podľa tohto odseku uhrádzajú náklady vo výške nákladov na nákup potravín 
do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca vopred na nasledujúci kalendárny mesiac 
a to bezhotovostným prevodom alebo šekovou poukážkou na účet školskej jedálne  
v Marianke, ktorá tento verejne dostupným spôsobom oznámi týmto stravníkom. 

  
§ 5  

Zrušovacie ustanovenie  
1. Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Marianka č. 1/2022 o výške 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a školského zariadenia. 
 

   
§ 6  

Záverečné ustanovenie 
1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce v lehote 

uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších 
predpisov. 

2. Toto VZN č. 2/2022 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Marianke na zasadnutí 
Obecného zastupiteľstva dňa ....... uznesením č. ....... 

3. Toto VZN č. 2/2022  nadobúda účinnosť dňa ....... . 
   
  
  
 
 
 
 

  
     Zuzana Iváková 
starosta obce Marianka  

 
  


