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Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 

28.11.2017 

Návrh VZN zvesený z úradnej tabule a internetovej stránky obce dňa:  

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli a zverejnené na internetovej stránke obce dňa: 

VZN nadobúda účinnosť dňa:  

 

Obec Veľká Lomnica podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 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, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6, § 140 ods. 9 a 10 

zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

 

v y d á v a 

 

pre územie Obce Veľká Lomnica 
 

 

 

 

 

N Á V R H 

 

VŠEOBECNE ZÁVӒZNÉHO NARIADENIA 

 

č. ...../2017 
 

 

 

 

 

 

 

 
o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia  

 

 



 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

     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 alebo jedného žiaka: 

 

a) za pobyt dieťaťa v materskej škole,  

b) na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, 

c) na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času, 

d) na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady  

v školskej jedálni.  

 

 

Čl. 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 8 €. 

 

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

priamo do pokladne školy do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.  

 

 

Čl. 3 

     Výška mesačného príspevku  

na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí 
 

1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí zriadeného 

obcou prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 4 €.  

 

2) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí zákonný 

zástupca uhrádza v hotovosti priamo do pokladne školy do 10. dňa príslušného 

kalendárneho mesiaca. 
 

Čl. 4 

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  

na činnosti centra voľného času 

 

1) Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času sa 

určuje sumou 0,00 €. 

 

 

 

 

 

 



Čl. 5 

Výška príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 

 

1) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálne uhrádza zákonný zástupca 

vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na 

odporúčané výživové dávky a rozpätia finančných pásiem zverejnené Ministerstvom školstva 

SR na webovom sídle www.minedu.sk, nasledovne: 

 

a) materská škola: stravníci od 2 – 6 rokov /pásmo 2/:  

desiata:0,26 €  

obed: 0,64 €  

olovrant:0,22 €  

spolu:  1,12 €   

b) základná škola: stravníci od 6 – 11 rokov: /pásmo 2/:  

obed:  0,95 €  

c) základná škola: stravníci od 11 – 15 rokov: /pásmo 2/: 

obed:  1,01 €  

d) zamestnanci ZŠ s MŠ Veľká Lomnica: 2,45 € 

e) cudzí stravníci: 2,45 € 

f) dôchodcovia:  

- nepracujúci dôchodcovia vo veku nad 70 rokov: 1,36 € 

- nepracujúci poberateľ starobného dôchodku vo veku do 69 rokov vrátane, ktorý je 

súčasne vlastníkom preukazu ťažko zdravotne postihnutej osoby: 1,36 € 

- nepracujúci poberateľ starobného dôchodku vo veku do 69 rokov vrátane: 1,97 €. 

 

2) Zákonný zástupca dieťaťa a žiaka ZŠ s MŠ Veľká Lomnica prispieva na úhradu 

režijných nákladov v školskej jedálni pri materskej škole na jedného stravníka denne vo výške 

0,00 €. Zamestnanci ZŠ s MŠ Veľká Lomnica, cudzí stravníci a dôchodcovia prispievajú na 

úhradu režijných nákladov vo výške 1,33 € mesačne. 

 

3) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni uhrádza zákonný zástupca 

v hotovosti priamo do pokladne školskej jedálne alebo na účet školskej jedálne (v tvare 

IBAN): SK96 0900 0000 0050 7121 9870 formou zálohy do 15. dňa predchádzajúceho 

kalendárneho mesiaca.  

 

§ 6 

Záverečné ustanovenia  
 

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. ..../2017 schválilo Obecné zastupiteľstvo Obce 

Veľká Lomnica na svojom zasadnutí dňa .............................  

2) Zmeny tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Obce 

Veľká Lomnica formou dodatkov. 

3) Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 6/2014 zo dňa 25.septembra 2014. 

 

 ................................................. 

  Mgr. Peter Duda 
          starosta obce 

http://www.minedu.sk/

