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Obec Ladce v súlade s ustanovením § 6  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, v súlade s § 28 ods.5,  § 114 ods.6 a § 140 ods.10 zákona č. 245/2008 

Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku  na 

čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školských jedálňach v 

obci Ladce  (ďalej len VZN). 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Účelom tohto VZN je určiť výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v 

materskej škole, v školskom klube detí a v školských jedálňach zriadených obcou 

Ladce. 

2. Obec Ladce je zriaďovateľom 
1) 

týchto škôl a školských zariadení: 

o Základná škola, ul. Vážska 399, Ladce, 

ktorej súčasťou je Školský klub detí a Školská jedáleň 

o Materská škola, ul. Hviezdoslavova 2, Ladce, 

ktorej súčasťou je Školská jedáleň 

 

Článok 2 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole 

 

1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na 

čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy 
2)

 mesačne na jedno dieťa  sumou 10,00 €. 

2. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za 

dieťa 
3)

: 

o  ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe 

nasledujúcich dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným 

spôsobom, 

o  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 vo výške 0,50 € za každý deň. 

3. Tento príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vopred do 10. dňa v kalendárnom 

mesiaci 
4)

 v hotovosti riaditeľovi materskej školy. 

 

Článok 3 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou  

školského klubu detí  

 

1. Za pobyt dieťaťa v školskom klube detí pri základnej škole, ktorej zriaďovateľom je 

obec prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu nákladov  na činnosť  školského 

klubu detí
5)

 mesačne na jedno dieťa  sumou  



o  5,00 € v prípade, že dieťa navštevuje školský klub iba popoludní, 

o  6,00 € v prípade, že dieťa navštevuje školský klub dopoludnia i popoludní. 

2. Príspevok v školskom klube detí na základe rozhodnutia riaditeľa školy, ktorej 

súčasťou je školský klub, alebo na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za 

dieťa, ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi alebo zriaďovateľovi školy doklad 

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

núdzi 
6)

. 

3. Tento príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vopred do 10. dňa príslušného 

kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok 

uhrádza 
7)

 v hotovosti vychovávateľke v školskom klube detí. 

 

Článok 4 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a na úhradu 

réžijných nákladov  

 

1. Na úhradu nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov 

v nadväznosti na odporúčané výživové dávky v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom 

je obec prispieva zákonný zástupca mesačne na jedno dieťa sumou 
8)

:  

o  1,12 € v prípade, že sa jedná o stravníka od 2 - 7 rokov (dieťa MŠ celý deň), 

o  0,26 € v prípade, že sa jedná o stravníka od 2 - 7 rokov (dieťa MŠ raňajky), 

o  0,90 € v prípade, že sa jedná o stravníka od 2 - 7 rokov (dieťa MŠ raňajky 

a obed), 

o  0,86 € v prípade, že sa jedná o stravníka od 2 - 7 rokov (dieťa MŠ obed 

a olovrant), 

o  0,95 € v prípade, že sa jedná o stravníka od 6 - 11 rokov (žiak ZŠ I. stupeň 

obed), 

o  1,01 € v prípade, že sa jedná o stravníka od 11 – 15 rokov (žiak ZŠ II. Stupeň 

obed). 

2. Stravníkmi v školskej jedálni sú i zamestnanci škôl a školských zariadení 
9)

, ktorí 

uhrádzajú príspevok na úhradu nákladov na nákup potravín v sume 1,11 € za obed. 

3. Stravníkmi v školskej jedálni môžu byť so súhlasom zriaďovateľa a príslušného 

regionálneho úradu verejného zdravotníctva aj iné fyzické osoby 
9), 

ktoré uhrádzajú 

príspevok na úhradu nákladov na nákup potravín v sume 1,11 € za obed. 

4. Stravníci podľa odseku 1 neprispievajú na úhradu réžijných nákladov. 

5. Stravníci podľa odseku 2, 3 prispievajú na úhradu réžijných nákladov školskej jedálne 

sumou 1,00 € za obed. 

6. Riaditeľ školy, ktorej súčasťou je školská jedáleň alebo zriaďovateľ môže rozhodnúť 

o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi alebo 

zriaďovateľovi školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi 

a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi 
10)

. 

7. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a na úhradu réžijných 

nákladov sa uhrádza mesiac vopred na príslušný kalendárny mesiac, a to poštovou 

poukážkou alebo bezhotovostne na účet školskej jedálne.  

 

 

 

 



Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č.1/2016. 

2. Návrh VZN č. 8/2016 bol zverejnený na úradnej tabuli v obci a na internetovej stránke 

obce na dobu 15 dní dňa 24.11.2016 

3. VZN č. 8/2016 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Ladcoch dňa 16.12.2016  uznesením 

č. 112/2016 

4. Schválené VZN č. 8/2016  bolo vyhlásené na úradnej tabuli v obci a na internetovej 

stránke obce na dobu 15 dní dňa 17.12.2016 

5. VZN č. 8/2016 nadobúda účinnosť dňa 01.01.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Jaroslav Koyš 

              starosta obce 

 

 

 

 

 
1) §19 ods.2 písm. a) zák.č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

2) §28 ods.5 zák.č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov 

3) §28 ods.6, 7 zák.č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov 

4) §28 ods.4 zák.č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov 

5) §114 ods.6 zák.č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov 

6) §114 ods.4, 7 zák.č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov 

7) §114 ods.3 zák.č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov 

8) §140 ods.8, 10 zák.č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

9) §140 ods.3 zák.č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov 

10) §140 ods.11 zák.č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov 

 

 

 

 


