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NÁVRH 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  

OBCE MARKUŠOVCE 

č. 2/2022 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach 

 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce na základe § 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 a § 28 § 114 a § 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 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  

OBCE MARKUŠOVCE 

č. 2/2022 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 

 

 

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

§ 1 

Účel a predmet 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Markušovce. 

 

§ 2 

Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach 

 

Príspevky v školách a v školských zariadeniach upravené v tomto nariadení zahŕňajú: 

a) príspevok za pobyt v materskej škole, 

b) príspevok na činnosť školského klubu detí, 

c) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského stravovania. 

 

 

Čl. 2 

Príspevky v školách a školských zariadeniach 

 

§ 3 

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole 

 

1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu 

výdavkov materskej školy mesačne  na jedno dieťa  10 €, 

 

2. Príspevok podľa ods. 1 sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 
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  § 4 

                           Príspevok na činnosť školského klubu detí 

 

1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva 

zákonný zástupca mesačne 5 €. 

2. Príspevok podľa ods. 1 sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho  

mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. 

 

  § 5 

      Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského stravovania 

 

1. Zariadenie školského stravovania poskytuje stravovanie žiakom a dospelým stravníkom 

za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca neplnoletého žiaka, 

alebo dospelý stravník vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 

stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a režijné náklady na jedlo.  

2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na jedno jedlo uhrádza zákonný zástupca 

neplnoletého žiaka alebo dospelý stravník vo výške: 
 

Stravníci 

 
Desiata Obed Olovrant 

Náklady 

na 

potraviny 

Náklady 

režijné 

Úhrada € 

/1 jedlo 

Materská škola 

Stravníci od 2 do 6 

rokov 

0,45 1,10 0,35 1,90  1,90 * 

Základná škola 

Stravníci od 6 do11 

rokov 

 1,50  1,50  1,50 * 

Základná škola  

Stravníci od 11 do 

15 rokov 

 1,70  170  1,70 * 

Zamestnanci školy  

a školských 

zariadení 

 2,20  2,20 2,70 4,90 ** 

 

*Úhrada sa znižuje o dotáciu na stravu pre žiakov v ZŠ, predškolákov v MŠ a deti MŠ 

v hmotnej    núdzi. 

**Zamestnávateľ prispieva zamestnancovi 55 %, zamestnanec hradí 45 %. Úhrada 

zamestnanca sa znižuje o príspevok zo sociálneho fondu. 

 

 

3. Príspevok podľa ods. 2 sa uhrádza do 1. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 
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Čl. 3 

Záverečné ustanovenia 

 

§ 6 

1. Pre oblasti neupravené týmto VZN platia ustanovenia zákona č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a 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.  

2. Obecné zastupiteľstvo v Markušovciach sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení č.2/2022 na zasadnutí dňa ...........,.....  

3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia stráca platnosť VZN Obce 

Markušovce č. 2/2019 o výške príspevku na čiastočnú úradu nákladov v školách 

a školských zariadeniach a jeho dodatok č. 1.  

4. Toto všeobecné záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť 01. 01. 2023. 

 

 

 

V Markušovciach dňa: 28.11.2022 

 

 

 

 

 

          Peter Fulla 

starosta obce 
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Zvesené: 

 

 
 


