
 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Helcmanovce 

č. 01/2021 

o určení výšky príspevku na činnosť školy 

a školského zariadenia 
 
 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Helcmanovce vo veciach územnej samosprávy v zmysle 

§ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych 
predpisov, § 6 ods. 2 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 
v zmysle § 28 ods.5, § 114 ods.6, § 140 ods.9 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a 

vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na 

tomto: 
 

 

všeobecne záväznom nariadení 
 

PRVÁ ČASŤ 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

§ 1 

Predmet úpravy 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku mesačného príspevku, ktorý je povinný 
uhrádzať rodič alebo iná fyzická osoba než rodič, ktorá má dieťa zverené do osobnej 
starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu ( ďalej len 
„zákonný zástupca“) na jedno dieťa alebo jedného žiaka 

a) za pobyt dieťaťa v materskej škole,  
b) na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, 
c) na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni. 

 

DRUHÁ ČASŤ 

DRUHY PRÍSPEVKOV V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH 

ZARIADENIACH 

 

§ 2 
Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 

 

1. za pobyt dieťaťa v MŠ sumou vo výške 8 €/ mesačne za každé jedno nezaopatrené 

dieťa, staršie ako 3 roky. 

2. za pobyt dieťaťa v MŠ sumou vo výške 30 € / mesačne za každé jedno nezaopatrené 

dieťa do veku 3 rokov. 

Úhrada príspevku 

Tento príspevok je zákonný zástupca povinný zaplatiť do 15. dňa v kalendárnom mesiaci. 

Oslobodenie od platby príspevku 

 

1. príspevok za dieťa umiestnené v materskej škole sa neuhrádza: 



a) ktoré absolvuje povinné predprimárne vzdelávanie  

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že 

je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, 

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu 

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

dieťa: 

a) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30  po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným 

spôsobom 

b) ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená 

prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými vážnymi dôvodmi, v týchto 

prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. 

 

 §3 

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  

na činnosti školského klubu detí 
 

 

Výška mesačného príspevku na čiastočnú  na čiastočnú úhradu nákladov  spojených na 

činnosti školského klubu detí sa stanovuje v súlade s § 114 ods. 6,7 zákona č. 245/2008 Z.z. 

nasledovne: 

Výška mesačného príspevku sa stanovuje sumou 5 € na každé jedno nezaopatrené dieťa. 

 

Úhrada príspevku 

Tento príspevok je zákonný zástupca povinný zaplatiť do 15. dňa v kalendárnom mesiaci. 

 

Oslobodenie resp. zníženie  platby príspevku 

Príspevok  za dieťa umiestnené v školskom klube detí môže zriaďovateľ alebo riaditeľ školy 

znížiť resp. odpustiť: 

a) ak zákonný zástupca dieťaťa písomne požiada zriaďovateľa školského klubu detí 

alebo riaditeľa školy a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej 

núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. 

b) ktoré má prerušenú dochádzku do ŠKD na viac ako 30  po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným 

spôsobom 

c) ktoré nedochádzalo do ŠKD v čase školských prázdnin alebo bola prerušená 

prevádzka ŠKD zapríčinená zriaďovateľom alebo inými vážnymi dôvodmi, v týchto 

prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. 

 

 

§ 4 

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej 

jedálni 
 

1) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni uhrádza zákonný zástupca 
vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti 



na odporúčané výživové dávky a rozpätia finančných pásiem zverejnené Ministerstvom 
školstva SR na internetovej stránke:  
a/ materská škola: stravníci od 2-6 rokov – celodenné stravovanie – desiata, obed,  
olovrant vrátane réžie -   1,60 € 

b/ materská škola: stravníci od 2-6 rokov – hmotná núdza/príjem nedosahuje životné   
minimum/bez bonusu – doplatok 0,30 €  
c/ základná škola stravníci   od 6 – 11 rokov – obed vrátane réžie 1,30 € 

d/ základná  škola: stravníci od 6-11 rokov – obed/suchý obed -  hmotná núdza/príjem 
nedosahuje životné minimum/bez bonusu – bez doplatku 

e/ základná škola: stravníci od 11 – 15 rokov – obed vrátane réžie 1,40 € 

f/ základná  škola: stravníci od 11-15 rokov – obed/suchý obed -  hmotná núdza/príjem 
nedosahuje životné minimum/bez bonusu –doplatok 0,10 € 

g/ dospelí stravníci – zamestnanci – obed vrátane réžie – 2,30 € 

h/ dospelí stravníci – externí – obed vrátane réžie - 3,00 €. 

        

Príplatok za výdaj do jednorazových plastových obalov pre každú kategóriu stravníka je  

0,20 €. 

  
2) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni zákonný zástupca uhrádza v 
hotovosti priamo do pokladne vedúcej školskej jedálne, vždy do 10. dňa v príslušnom 
kalendárnom mesiaci. 

 

 

 

TRETIA ČASŤ 

§ 5 

Záverečné ustanovenia 
 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Helcmanovce sa uznieslo OZ v 

Helcmanovciach, dňa 28.7.2021, uznesením číslo 151/2021  
2) Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN obce Helcmanovce č. 03/2012 o určení výšky 
príspevku na činnosť školy a školského zariadenia a dodatok č. 1 k  VZN obce Helcmanovce 
č. 03/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia. 

3) Toto VZN obce Helcmanovce nadobúda účinnosť od 01.09.2021. 
 

V Helcmanovciach, dňa 29.07.2021 
 
 
 
 
 

Tibor Theis 

starosta obce 



 


