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Mesto Vrbové 

 

                       Mestský úrad, Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03  Vrbové 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZN č. 7 vyvesené na úradnej tabuli v meste Vrbové, dňa: 09.06.2020 

VZN č. 7 bolo prerokované a schválené v MsZ dňa: 24.06.2020 

VZN č. 7 bolo po schválení vyvesené na úradnej tabuli v meste dňa: 25.06.2020 

VZN č. 7 po schválení nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona             

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom 01.09.2020. 

 

 

 

Mesto Vrbové na  základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a  v zmysle § 6 ods. 24 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, § 114, § 140 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 mesta Vrbové 

 

V Š E O B E C N E   Z Á V Ä Z N É   N A R I A D E N I E 

 

č. 7/2020 

 
 

o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách  a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti  

mesta Vrbové 
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Mesto Vrbové v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, v zmysle § 6 ods. 24 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, § 114, § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva ako zriaďovateľ 

škôl a školských zariadení na území mesta nasledovné všeobecne záväzné nariadenie o určení 

výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach. 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Mesto Vrbové je zriaďovateľom: 

 

- Materskej školy, Sídlisko 9. mája č. 322, 922 03 Vrbové (ŠJ pri MŠ);  

• elokované pracovisko Súkennícka ulica č. 256 (ŠJ pri MŠ); 

• elokované pracovisko Komenského ulica č. 2; 

- Základnej školy, Školská ulica č. 4, 922 03 Vrbové (ŠKD a ŠJ pri ZŠ); 

- Základnej školy, Komenského ulica č. 2, 922 03 Vrbové (ŠKD a ŠJ pri ZŠ). 

 

§ 2 

Predmet všeobecne záväzného nariadenia 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku a podmienky úhrady mesačného príspevku: 

a) na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole; 

b) na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí; 

c) na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni. 

 

§ 3 

Výška a podmienky úhrady mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 

 

1. Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, 

intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára 

predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade 

s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. 

 

2. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestom prispieva zákonný zástupca na 

čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa, ktoré: 

a) dovŕšilo vek 3 rokov sumou 17,00 €; 

b) nedovŕšilo vek 3 rokov sumou 20,00 € a to vrátane mesiaca, v ktorom dieťa dovŕšilo 

vek 3 rokov. 

 

3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 

a)  ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky; 

b)  ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona 

č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov; 

c)  ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 
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4.  Príspevok v materskej škole sa neuhrádza:  

a) na základe rozhodnutia zriaďovateľa za dieťa, 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) na základe rozhodnutia riaditeľa školy za dieťa, 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. 

 

5.  Príspevok  uhrádza  zákonný  zástupca  vopred  do  20. dňa  v  kalendárnom  mesiaci,     

možno ho však zaplatiť na dlhšie časové obdobie v rámci príslušného kalendárneho roka. 

 

§ 4 

Výška a podmienky úhrady mesačného príspevku na činnosť školského klubu detí 

 

1. Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na 

základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na 

ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských 

prázdnin. 

 

2. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí zriadeného 

mestom prispieva zákonný zástupca mesačne na jedného žiaka sumou 8,00 €. 

 

3. Riaditeľ školy, ktorej je školský klub súčasťou, môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení 

príspevku, ak o to zákonný zástupca žiaka písomne požiada a predloží doklad  o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona 

č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

 

4. Príspevok uhrádza zákonný zástupca žiaka vopred do 20. dňa v kalendárnom mesiaci, 

možno ho však zaplatiť na dlhšie časové obdobie v rámci príslušného kalendárneho roka. 

 

§ 5 

Výška a podmienky úhrady mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školskej jedálni v materskej a základnej škole 

 

1. Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je mesto, poskytuje stravovanie deťom, žiakom, 

zamestnancom škôl a školských zariadení a iným fyzickým osobám za čiastočnú úhradu 

nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov 

v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.  

 

2. Finančné pásma, ktoré stanovuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky, určujú náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.  

 

3. Mesto Vrbové určuje výšku príspevku na stravovanie v školskej jedálni na stravníka a jedlo 

v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení nasledovne: 
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Veková kategória Desiata Obed Olovrant    

Spolu  

náklady 

na nákup 

potravín 

Dotácia na 

podporu 

výchovy 

k stravo-

vacím 

návykom 

dieťaťa 

Doplatok  

zákonného 

zástupcu 

na nákup 

potravín 

Príspevok 

zákonného 

zástupcu 

na režijné 

náklady 

 na mesiac 

Materská škola 

(stravníci od 2 – 6 

rokov) 

2. pásmo 

0,36 € 0,85 € 0,24 € 1,45 € - 1,45 € 2,00 € 

Materská škola 

- rok pred plnením 

povinnej školskej 

dochádzky 

(stravníci od 2 – 6 

rokov) 

2. pásmo 

0,36 € 0,85 € 0,24 € 1,45 € 1,20 € 0,25 € 2,00 € 

Základná škola 

(stravníci od 6 – 11 

rokov) 

2. pásmo 

- 1,15 € - 1,15 € 1,20 € 0,00 € 2,00 € 

Základná škola 

(stravníci od 11 – 15 

rokov) 

2. pásmo 

- 1,23 € - 1,23 € 1,20 € 0,03 € 2,00 € 

 

Materská škola 

Základná škola 

(kategória dospelých 

stravníkov - 

zamestnanci 

a ostatné FO) 

2. pásmo 

- 1,33 € - 1,33 € - - - 

 

4. V prípade, že bude zriaďovateľovi poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím 

návykom dieťaťa v zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, 

zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza doplatok na nákup potravín podľa vekových 

kategórií stravníkov určený v § 5 odsek 3 tohto VZN znížený o poskytnutú dotáciu.  

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 € 

za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej 

škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.  

V prípade, že zákonný zástupca neodhlási dieťa/žiaka zo stravy, je zákonný zástupca 

povinný uhradiť plnú výšku príspevku na stravu. 

 

5. Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka je povinný okrem čiastočnej úhrady nákladov na nákup 

potravín platiť aj príspevok na režijné náklady paušálnou sumou 2,00 €/mesiac, ak sa 

v príslušnom mesiaci dieťa/žiak minimálne jeden deň stravoval. Výška úhrady režijných 

nákladov na stravovanie zamestnancov škôl a školských zariadení a iných fyzických osôb 

je stanovená internou smernicou príslušného školského zariadenia.  
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6. Riaditeľ školy, ktorého je školská jedáleň súčasťou, môže rozhodnúť o znížení alebo 

odpustení príspevku, ak zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka o to písomne požiada a 

predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v 

hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z. z.  o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. To neplatí, ak ide o deti 

a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v 

pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 

 

7. Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa/žiaka, zamestnanci škôl a školských zariadení  

a iné fyzické osoby mesačne vopred do 20. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca 

v rámci príslušného kalendárneho roka. 

 

8. Neúčasť na stravovaní je možné nahlásiť deň vopred najneskôr do 14:00 hod., resp. do 07:30 

hod. v deň začatia vyučovania po dňoch voľna (napr. víkend, dni pracovného pokoja, 

riaditeľské voľno, prázdniny a pod.) vedúcej príslušnej školskej jedálne. Včas nahlásená 

neúčasť na stravovaní sa zohľadní v nasledujúcom mesiaci.  

 

§ 6 

Zrušovacie a záverečné ustanovenia 

 

1. Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o určení výšky mesačného príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Vrbové schválené MsZ dňa 24.06.2019 uznesením č. 116/VI/2019.  

 

2. Všetky zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia podliehajú schváleniu 

Mestským zastupiteľstvom vo Vrbovom. 

 

3. Na tomto všeobecne záväznom nariadení mesta Vrbové sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo  

vo Vrbovom  č. uznesenia  88/VI/2020 zo dňa 24.06.2020. 

 

§ 7 

Účinnosť 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2020. 

 

 

 

Vrbové dňa  24.06.2020 
 

       Dott. Mgr. Ema Maggiová  

                primátorka mesta  
 


