
 

Obec Ladce  v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a podľa § 6 ods.12 písm. c) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v 

školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva  

 

 

 

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2022 

  o výške príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v 

školskom klube detí a v školských jedálňach v obci Ladce    

 

 

 

 

 

Návrh  všeobecne záväzného nariadenia zverejnený na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 3 

a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

 

Vyvesený na úradnej tabuli dňa: 01.06.2022 

Zverejnený na CUET a webovom sídle obce dňa: 01.06.2022 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 01.06.2022 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 15.06.2022 

Pripomienky zasielať  

- písomne na adresu: Obec Ladce, Hviezdoslavova ulica 599/133, 018 63 Ladce 

- elektronicky na emailovú adresu: podatelna@ladce.sk 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: ------ 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN zaslané poslancom dňa: ------ 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie: 

 

Na rokovaní OZ dňa: 

uznesením č.  

15.06.2022 

74/2022 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli a zverejnením na CUET 

a webovom sídle obce dňa:  
20.06.2022 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 01.09.2022 

 

 

 

 



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
 
týchto škôl a školských zariadení: 

o Základná škola, Vážska ulica 399/5, Ladce, 

ktorej súčasťou je Školský klub detí a Školská jedáleň, 

o Materská škola, Hviezdoslavova ulica 2/110, 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 rodič alebo zákonný 

zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa  

sumou 10,00 €. 

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

dieťa: 

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 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 rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov  

na činnosť  školského klubu detí mesačne na jedno dieťa sumou  

o  6,00 € v prípade, že dieťa navštevuje školský klub iba dopoludnia, 

o  12,00 € v prípade, že dieťa navštevuje školský klub iba popoludní, 

o  18,00 € 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. 

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

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

uhrádza v hotovosti vychovávateľke v školskom klube detí. 

 

 

Článok 4 

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

réžijných nákladov  

 

1. Stravníkmi v školskej jedálni sú všetky deti navštevujúce materskú školu a všetci žiaci 

základnej školy, ktorých rodič alebo zákonný zástupca podpísali Zápisný lístok – 

prihlášku na stravovanie. 

 

A) Na úhradu   nákladov   na  nákup  potravín  detí  v materskej  a  v základnej  škole   

s výnimkou detí podľa písmena B) prispieva rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa 

za odobraté i neodobraté jedlo, ak ho včas neodhlásil zo stravovania, sumou: 

o  1,54 € v prípade, že sa jedná o stravníka - dieťa MŠ, 

o  0,38 € v prípade, že sa jedná o stravníka - dieťa MŠ - raňajky, 

o  1,28 € v prípade, že sa jedná o stravníka dieťa MŠ - raňajky a obed, 

o 1,54 € v prípade, že sa jedná o stravníka dieťa MŠ – raňajky, obed, olovrant), 

o  1,21 € v prípade, že sa jedná o stravníka - žiak ZŠ I. stupeň - obed, 

o  1,30 € v prípade, že sa jedná o stravníka - žiak ZŠ II. stupeň - obed. 

 

B) Na úhradu nákladov na nákup potravín žiaka základnej školy a dieťaťa podľa § 4  

odstavec 3 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR 

prispieva ÚPSVR sumou 1,30 € za odobraté jedlo – obed   prostredníctvom 

dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.  

Za odobraté dotované jedlo touto sumou sa považuje jedlo v dňoch, v ktorých sa 

žiak základnej školy alebo dieťa posledného ročníka materskej školy zúčastnili 

vyučovacieho procesu.  



Ak rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa včas (deň vopred) neodhlási zo 

stravovania v školskej jedálni a dieťa sa nezúčastní vyučovacieho procesu, 

považuje sa pripravené (odobraté i neodobraté) jedlo za nedotované jedlo, ktoré 

hradí rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa v plnej výške podľa vekových 

kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky v školskej 

jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec. Rodič alebo zákonný zástupca takto 

prispieva na stravu  na jedno dieťa sumou podľa písmena A).  

 

C) Stravníkmi  v školskej jedálni sú i  zamestnanci škôl a školských zariadení, ktorí  

uhrádzajú príspevok na úhradu nákladov na nákup potravín v sume 1,41 € za obed. 

 

D) Stravníkmi v školskej jedálni môžu byť so súhlasom zriaďovateľa a príslušného 

regionálneho úradu verejného zdravotníctva aj iné fyzické osoby,
 
ktoré uhrádzajú 

príspevok na úhradu nákladov na nákup potravín v sume 1,41 € za obed. 

 

E) Na úhradu nákladov na nákup potravín pre detí materského centra MIMČO 

prispieva rodič alebo zákonný zástupca sumou podľa odseku 1 písmeno A). 

F) Stravníci podľa písmena A), B) prispievajú na úhradu réžijných nákladov školskej 

jedálne 5,00 € mesačne. 

Stravníci   podľa   písmena   C), D)   prispievajú  na  úhradu   réžijných   nákladov   

      školskej jedálne sumou 2,59 € za obed. 

      Stravníci podľa  písmena E)  prispievajú  na  úhradu  réžijných  nákladov školskej  

      jedálne sumou 0,20 € za raňajky, 0,90 € za obed, 0,20 € za olovrant. 

       

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. VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Ladcoch uznesením číslo  74/2022    

       zo dňa  15.06.2022. 

2. VZN nadobúda účinnosť dňa  01.09.2022. 

3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN číslo  3/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Jaroslav Koyš 

              starosta obce 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


