
 
 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
OBCE MARKUŠOVCE 

č. 2/2014 
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách  

a školských zariadeniach 

 Strana 1 z 3         

 

 
 
Obecné zastupiteľstvo na základe § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve o 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 sa na Všeobecnom záväznom nariadení Obce Markušovce 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 2 – 3 ročné sumou 10 €, 
na jedno dieťa 3 – 5 ročné   sumou 7 €. 

2) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 
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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 odseku 1 sa uhrádza do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 
 

 
 

§ 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 v 
€ / jedno 

jedlo 

Materská škola  
Stravníci od 2 – 6 rokov 

0,26 0,64 0,22 1,12  1,12* 

Základná škola 
Stravníci od 6 – 11 rokov 

 0,95  0,95  0,95* 

Základná škola 
Stravníci od 11 – 15 rokov 

 1,01  1,01  1,01* 

Zamestnanci škôl 
a školských zariadení 

 1,12  1,12 1,37 2,49** 

*Úhrada sa znižuje o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 
ohrozeného sociálnym vylúčením   

**Zamestnávateľ prispieva zamestnancovi 55 % 
      Zamestnanec hradí 45% 
      Úhrada zamestnanca sa znižuje o príspevok zo sociálneho fondu 
 
3) Príspevok podľa odseku 2 sa uhrádza do 1. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 
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Čl. 3 

Záverečné ustanovenia 
 
 

§ 6 
 
1) Veci neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom a osobitnými predpismi.1 
2) Podľa § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli Obce Markušovce a na internetovej stránke 
obce Markušovce od 30. 5. 2014 do 16.5.2014 

3) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 
dňa 14. 8. 2014 

4) Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce. 
5) Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa rušia uznesenia, ktorými Obecné zastupiteľstvo 

Obce Markušovce určilo výšku mesačných príspevkov v zariadeniach školského stravovania 
a Všeobecne záväzné nariadenie Obce Markušovce  č. 4/2011 o výške príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.  

6) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2014. 
 

 
 
 
 
                                                                                         
                                                                                                       
 Michal Čuchran 
 starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schválené VZN zverejnené na úradnej tabuli dňa 15. 8. 2014 

                                                 
1 napr. Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 


