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Všeobecne záväzné nariadenie obce Holčíkovce č. 1/2019 
o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Holčíkovce a určenie 
podmienok tejto úhrady 

 
 
Obec Holčíkovce, Obecné zastupiteľstvo v Holčíkovciach v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 
ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov, v zmysle § 28, § 114, § 140 a § 141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 6 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  
 

sa uznieslo na vydaní tohto 
všeobecne záväzného nariadenia Obce Holčíkovce 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenie 
 
 

1. Obec Holčíkovce je zriaďovateľom Základnej školy, ktorej súčasťou sú školský klub detí 
a školská jedáleň. 
 

2. Toto všeobecné záväzné nariadenie /ďalej len „VZN“/ určuje: 
 

a. výšku príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa 
v materskej škole 
 

b. výšku príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt žiaka 
v školskom klube detí 

 
c. príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka v školskej jedálni vo 

výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov 
 

 
§ 2 

Materská škola 
 
 

1. Obec Holčíkovce určuje v súlade s § 28 ods. 5 školského zákona výšku mesačného príspevku 
za pobyt dieťaťa v materskej škole: 

a. za jedno dieťa s celodennou dochádzkou sumu: 5,- € 

 

2. Príspevok podľa ods. 1 sa v materskej škole v súlade s § 28 ods. 7 a 8 školského zákona 
neuhrádza za dieťa: 

a. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky 

b. ak zákonný zástupca žiaka písomne požiada riaditeľku školy a predloží jej doklad 
o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi podľa 
osobitného predpisu 

c. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu 

d. má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych 
dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom 

 



3. Pomernú časť určeného príspevku uhrádza zákonný zástupca v prípade, že bola prerušená 
prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi. 

 

4. Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ školy. 

 
§ 3 

Školský klub detí 
 

 
1. Obec Holčíkovce určuje v súlade s § 114 ods. 6 školského zákona výšku mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v ŠKD: 
 

a. za jedného žiaka sumou 2,- € 
 

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

3. Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ školy. 
 
 

§ 4 
Školská jedáleň 

 
 

1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok za čiastočnú úhradu nákladov vo 
výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa 
finančných pásiem.  
 

2. Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 
kategórií stravníkov a sú stanovené Ministerstvom školstva SR. 

 
3. Príspevky na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa materskej školy je spolu 1,37 € - prvé 

pásmo z finančných pásiem ministerstva: 
 

a. desiata v sume  0,34 € 
b. obed v sume  0,80 € 
c. olovrant v sume 0,23 € 

 
4. Príspevky na nákup potravín na jedno jedlo pre žiaka základnej školy – prvé pásmo 

z finančných pásiem ministerstva: 
 

a. obed žiaka v ročníkoch 1. – 4. v sume 1,08 € 
b. obed žiaka v ročníkoch 5. – 9. v sume 1,16 € 

 
5. Zamestnanci základnej a materskej školy, cudzí stravníci majú príspevok na nákup potravín 

na jedno jedlo 1,26 € - prvé finančné pásmo, ktorí uhrádzajú aj režijné náklady. Riaditeľ školy 
môže zvýšiť minimálnu výšku réžie na základe reálnych nákladov na činnosť školskej jedálne. 
 

6. Príspevok na nákup potravín a réžia u cudzích stravníkov sa uhrádza formou vystavenej 
faktúry na OBEC Holčíkovce po skončení kalendárneho mesiaca vo výške skutočne 
odobratých jedál v danom mesiaci. 
 
 

§ 5 
Zrušovacie ustanovenie 

 
 

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Holčíkovce č. 1/2012. 



 
§ 6 

Účinnosť 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Holčíkovciach sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa 
9.9.2019, uznesením č. 4/2019, bodom B/11 a toto VZN nadobúda účinnosť dňom 25.09.2019. 
 
 
 
Návrh VZN vyvesený dňa: 15.7.2019 
Návrh VZN zvesený dňa: 31.7.2019 
VZN schválené dňa:                     9.9.2019   
VZN vyvesené dňa:                    10.9.2019 

 
 
 
 
                     Mgr. Michal Flešár 

starosta obce  


