
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Podolínec č. 3/2017, 
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Mestské zastupiteľstvo v Podolínci (ďalej len „zastupiteľstvo“) na základe ustanovenia § 6 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
v súlade s Finančnými pásmami nákladov na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevkom 
zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, ktoré určilo Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. 9. 2011, vydáva toto všeobecne 
záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej škole 
s materskou školou, Školská 2, Podolínec (ďalej len „škola“): 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

1. Cieľom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť: 

▪ výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí, centre 
voľného času a školskej jedálni, ktoré sú súčasťou školy, podmienky jeho úhrady, práva 

a povinnosti rodičov resp. zákonných zástupcov (ďalej len „rodič“) detí a žiakov, so zohľadnením 
miestnych sociálnych a ekonomických podmienok,  

▪ cenu stravného lístka pre dospelých stravníkov v školskej jedálni, ktorá je súčasťou školy.  

Článok 2 

Materská škola 

1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole (ďalej len „MŠ) prispieva rodič na čiastočnú úhradu výdavkov za 
pobyt dieťaťa v materskej škole (ďalej len „školné MŠ“) mesačne: 

a) sumou 10 € na dieťa do troch rokov veku (do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši 
vek 3 roky) 

b) sumou 6 € na dieťa od troch rokov veku 

2. Ak riaditeľ školy so súhlasom zriaďovateľa rozhodne o tom, že MŠ bude v prevádzke aj v čase 

vianočných, jarných a hlavných prázdnin, školné v MŠ v tomto čase je 1 € za jeden deň. 

3. Rodič uhrádza poštovou poukážkou alebo bezhotovostne na účet školy:  

 vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci školné MŠ podľa ods. 1, 

 najneskôr v posledný pracovný deň pred začiatkom prázdnin školné MŠ podľa ods. 3. 

4. Finančné prostriedky získané zo školného sú príjmom rozpočtu materskej školy.  

Článok 3 

Školský klub detí 

1. Za pobyt dieťaťa v školskom klube detí (ďalej len „ŠKD“) prispieva rodič na čiastočnú úhradu nákladov 
spojených s činnosťou ŠKD (ďalej len „školné ŠKD“) mesačne na jedno dieťa sumou 4 €.  

2. Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ods. 1/, 
ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky 
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.  

3. Príspevok podľa ods. 1/ sa neuhrádza za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do ŠKD na viac ako 
tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby, rodinných dôvodov preukázateľným 
spôsobom, alebo ak bolo prerušenie prevádzky ŠKD zapríčinené zriaďovateľom alebo inými závažnými 

dôvodmi. 

4. Príspevok podľa ods. 1/ uhrádza rodič poštovou poukážkou alebo bezhotovostne na účet školy vopred 
do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.  

5. Finančné prostriedky získané zo školného ŠKD sú príjmom rozpočtu školského klubu detí.  

Článok 4 

Školská jedáleň 

1. Školská jedáleň (ďalej len „ŠJ“) poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, 
ktoré uhrádza rodič na jedno jedlo vo výške nákladov na nákup potravín (podľa vekových kategórií 
stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky) a režijných nákladov:  

Škola a veková kategória Desiata Obed 
potraviny  

Obed 
režijné náklady 

Olovrant Úhrada   
EUR 

MŠ –2 – 6 rokov 0,26 0,64 0,07 0,22 1,19 

ZŠ – 6 – 11 rokov - 0,95 0,07 - 1,02 

ZŠ – 11 – 15 rokov - 1,01 0,07 - 1,08 

ZŠ – 6 – 15 rokov 0,48 - - - 0,48 



2. ŠJ poskytuje stravovanie dospelým stravníkom a to: zamestnancom školy, dôchodcom – bývalým 

zamestnancom školy, študentom na praxi  a iným fyzickým osobám. Výroba jedál a nápojov  pre 

dospelých  stravníkov  sa  zabezpečuje  podľa vekovej kategórie 15-18/19 ročných stravníkov. 

Veková kategória 

Obed Úhrada 

potraviny 
režijné 
náklady 

EUR 

zamestnanci školy 1,12 1,31 1,09 

dôchodcovia, bývalí zamestnanci školy 1,12 1,31 1,09 

iné fyzické osoby 1,12 1,31 2,43 

študenti 1,12 0,07 1,19 

3. Príspevok podľa ods. 1 uhrádza rodič a príspevok podľa odseku 2 dospelý stravník poštovou 
poukážkou alebo bezhotovostne na účet ŠJ vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.  

4. Finančné prostriedky získané z réžie sú príjmom rozpočtu školskej jedálne.  

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v školských zariadeniach, ktoré sú súčasťou Základnej školy s materskou školou Podolínec zo dňa 
31.01.2013. 

2. Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Podolínci uznesením č. 24/2017 zo dňa 
29.06.2017. 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť od  01.09.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Daniel Marhevka 
 primátor mesta 

 


