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Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2021
obce Vyšný Kubín
o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú
úhradu nákladov na vzdelávanie detí v materskej škole a na činnosť
školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

O b ec Vy š ný K ub ín
Hviezdoslavova ul. 117/5 , 026 01 Vyšný Kubín

Obecné zastupiteľstvo obce Vyšný Kubín v zmysle § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 28 ods. 5, 6a,
a § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 01/2021
obce Vyšný Kubín o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka na čiastočnú
úhradu nákladov na vzdelávanie detí v materskej škole a na činnosť školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje:
a) výšku a splatnosť mesačného príspevku ma čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt v
materskej škole (ďalej len „MŠ“),
b) výšku a splatnosť príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné
náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni (ďalej len „ŠJ“), v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Vyšný Kubín.
Článok 2
Materská škola
1. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ sa stanovuje
jednotnou sumou pre všetky deti vo výške: 20,00 €
2. Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.
3. Pomernú časť príspevku podľa bodu 1. uhrádza zákonný zástupca počas školských prázdnin
a v prípade, že bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená závažnými dôvodmi
zriaďovateľa bez možnosti zaradenia dieťaťa do náhradnej MŠ.
4. Príspevok sa uhrádza mesačne vopred, najneskôr do 10. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý
predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.
5. Ak zákonný zástupca dieťaťa neodovzdá MŠ čestné vyhlásenie pre zber údajov, t.j. do
štatistického výkazu najneskôr do 14.09. príslušného kalendárneho roka, výška príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ je 150,00 €.

Článok 3
Školská jedáleň
1. ŠJ poskytuje stravovanie deťom a zamestnancom MŠ za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré
uhrádza zákonný zástupca dieťaťa a zamestnanec vo výške nákladov na nákup potravín podľa
vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.
Zákonný zástupca dieťaťa a zamestnanec prispieva aj na úhradu režijných nákladov.
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov uhrádza zákonný zástupca dieťaťa a zamestnanec
MŠ vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti
na odporúčané výživové dávky v súlade s 1. finančným pásmom na nákup potravín
vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 01.09.2019:
Spolu stravná
jednotka

Kategória stravníkov

Stravná jednotka

Režijné náklady

Stravník MŠ
(od 2 – 6 rokov)

desiata
obed
olovrant

0,34 €
0,80 €
0,23 €

1,37 € *

0,00

Zamestnanci MŠ

obed

1,26 €

1,26 €

Určí sa interným
predpisom zriaďovateľa

Iné fyzické osoby
so súhlasom
príslušného RÚVZ

obed

1,26 €

1,26 €

Určí sa interným
predpisom zriaďovateľa

3. Zákonný zástupca dieťaťa v MŠ prispieva na úhradu režijných nákladov v ŠJ v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Vyšný Kubín čiastkou 0,00 €.
4. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov sa uhrádza bezhotovostnou formou vopred,
najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu,
za ktorý sa príspevok uhrádza.
5. Dospelý stravník uhrádza za jedno hlavné jedlo príspevok, ktorý sa skladá z príspevku
vo výške nákladov na nákup potravín uvedeného v bode 2. a režijných nákladov, ktoré
určí zriaďovateľ MŠ.
6. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v ŠJ zákonného zástupcu dieťaťa sa zníži o výšku
dotácie poskytnutú podľa osobitného predpisu*
Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Vyšný Kubín uznesením
č.10/05/2021 dňa 30.09.2021
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2022 a dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN
č. 03/2020 zo dňa 10.12.2020.

Ing. Antonín Zámečník
starosta obce
* podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších predpisov

