OBEC UDAVSKÉ
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č.245/2008
Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (školský zákon)
vydáva pre katastrálne územie obce Udavské toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2009
o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov činnosti v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Udavské
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Predmetom všeobecne záväzného nariadenia je určenie výšky mesačného príspevku
a spôsob jeho úhrady od zákonného zástupcu žiaka a plnoletej fyzickej osoby (ďalej len
príspevok). Príspevok je určený na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej
škole, na činnosti školského klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov školského strediska
záujmovej činnosti a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.
Článok 2
Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
1. Za pobyt dieťaťa materskej škole prispieva zákonný zástupca mesačne na jedno dieťa
7 €, / v súlade so zákonom č. 601/2003 Z.z. o životnom minime v znení neskorších
predpisov/.
2. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi školy, ktorej súčasťou je materská
škola doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k hmotnej
núdzi.
3. Termín a spôsob platby určí riaditeľ školy vo vnútornom predpise, ktorý musí byť riadne
zverejnený na verejne prístupnom mieste v rámci budovy školy.
4. Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku v
materskej škole, zákonný zástupca musí túto skutočnosť písomne oznámiť riaditeľovi
školy, ktorej súčasťou je materská škola.
Článok 3
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva
zákonný zástupca v základnej škole sumou 3 € mesačne na jedno dieťa / v súlade so
zákonom č. 601/2003 Z.z. o životnom minime v znení neskorších predpisov/.
2. Príspevok v školskom klube detí je možné znížiť alebo odpustiť, ak o to zákonný zástupca
písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a
príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

- 2 3. Termín a spôsob platby určí riaditeľ školy vo vnútornom predpise, ktorý musí byť riadne
zverejnený na verejne prístupnom mieste v rámci budovy školského zariadenia.
4. Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku v
školskom klube detí, zákonný zástupca musí túto skutočnosť písomne oznámiť riaditeľovi
základnej školy, ktorej súčasťou je školský klub detí.
Článok 4
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského strediska záujmovej
činnosti
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského strediska záujmovej
činnosti prispieva zákonný zástupca sumou 2 € mesačne na jedno dieťa v súlade so
zákonom č. 601/2003 Z.z. o životnom minime v znení neskorších predpisov/.
2. Príspevok v školskom stredisku záujmovej činnosti je možné znížiť alebo odpustiť, ak
zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
3. Termín a spôsob platby určí riaditeľ školy, ktorej súčasťou je školské stredisko záujmovej
činnosti vo vnútornom predpise, ktorý musí byť riadne zverejnený na verejne prístupnom
mieste v rámci budovy školského zariadenia.
4. Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku v
školskom stredisku záujmovej činnosti, zákonný zástupca musí túto skutočnosť písomne
oznámiť riaditeľovi základnej školy, ktorej súčasťou je školské stredisko záujmovej
činnosti.
Článok 5
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
1. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov,
ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky:
a) materská škola (2 - 6 rokov): 1,00 € / 30,- Sk z toho: desiata - 0,23 € / 7,00 Sk
obed - 0,57 € / 17,00 Sk
olovrant - 0,20 € / 6,00 Sk
b) prvý stupeň základnej školy ( 6 - 11 rokov):

0,83 € / 25,00 Sk

c) druhý stupeň základnej školy ( 11 - 15 rokov): 0,90 € / 27,00 Sk
2. Výška príspevku zamestnanca a cudzieho dospelého stravníka na nákup potravín a réžia:
a) zamestnanec školy a školského zariadenia: 1,00 € / 30 Sk
príspevok zamestnávateľa 55 % :
1,23 € / 37 Sk
b) cudzí stravník :
1,00 € / 30,00 Sk
režijné náklady :
1,00 € / 30,00 Sk

- 3 3. Príspevok na úhradu nákladov potravín sa uhrádza najneskôr do posledného dňa
príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý
sa príspevok uhrádza.
Článok 6
Záverečné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Udavskom dňa 25. 9.2009.
2. Zmeny a doplnky k tomuto nariadeniu musia mať písomnú formu a musia byť schválené
v Obecnom zastupiteľstve.
3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 10.10.2009 a týmto dňom sa
rušia všetky doterajšie VZN v tejto oblasti včítane zmien a doplnkov.

Tomáš Pastirák
starosta obce

Návrh VZN vyvesený: 10.09.2009
Zvesený - schválený : 25.09.2009

........................................
podpis starostu
........................................
podpis starostu

Vyvesené na vyhlásenie: 25.09.2009

........................................
podpis starostu

Zvesené z vyhlásenia: 10.10.2009

.......................................
podpis starostu

OBEC UDAVSKÉ
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č.245/2008
Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (školský zákon)
vydáva tento

Dodatok č. 1/2011
k VZN č. 15/2009 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov činnosti v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Udavské
Článok 5
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

1. V Čl. 5, Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ods. 2 Výška
príspevku zamestnanca a cudzieho dospelého stravníka, písm. b / Cudzí stravník sa výška
režijných nákladov mení na 1,23 €.
Tento dodatok bol prerokovaný a schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 11.3.2011.
Dodatok č. 1/2011 k VZN č. 15/2009 nadobúda účinnosť 28.3.2011.

Tomáš Pastirák
starosta obce

Návrh Dodatku vyvesený: 22.02.2011

........................................
podpis starostu

Zvesený - schválený : 11.03.2011

........................................
podpis starostu

Vyvesené na vyhlásenie: 11.03.2011
Zvesené z vyhlásenia: 28.3.2011

........................................
podpis starostu
.......................................
podpis starostu

OBEC UDAVSKÉ
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č.245/2008
Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (školský zákon)
vydáva tento

Dodatok č. 2/2011
k VZN č. 15/2009 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov činnosti v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Udavské
Článok 5
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

1. V Čl. 5, Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, sa mení ods.1 na :
„ Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov,
ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky:
a) materská škola (2 - 6 rokov): 1,05 € z toho: desiata - 0,24 €
obed - 0,60 €
olovrant - 0,21 €
b) prvý stupeň základnej školy ( 6 - 11 rokov):
0,88 €
c) druhý stupeň základnej školy ( 11 - 15 rokov): 0,95 €. „
Tento dodatok bol prerokovaný a schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 23 .9.2011.
Dodatok č. 2/2011 k VZN č. 15/2009 nadobúda účinnosť 1.10.2011.

Tomáš Pastirák
starosta obce

Návrh Dodatku vyvesený: 08.09.2011

........................................
podpis starostu

Zvesený - schválený : 23.09.2011

........................................
podpis starostu

Vyvesené na vyhlásenie: 23.09.2011

........................................
podpis starostu

Zvesené z vyhlásenia: 10.10.2011

.......................................
podpis starostu

OBEC UDAVSKÉ
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č.245/2008
Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (školský zákon)
vydáva tento

Dodatok č. 3/2013
k VZN č. 15/2009 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov činnosti v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Udavské
Článok 5
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

1. V Čl. 5, Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, sa mení ods.1 na :
„ Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov,
ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky:
a) materská škola (2 - 6 rokov): 1,12 € z toho: desiata - 0,26 €
obed - 0,64 €
olovrant - 0,22 €
materská škola (deti z iných obcí) + režijné náklady
- 0,80 €
b) prvý stupeň základnej školy ( 6 - 11 rokov):
0,95 €
c) druhý stupeň základnej školy ( 11 - 15 rokov): 1,01 €. „
2. V Čl. 5, Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni , sa mení ods. 2 na:
„Výška príspevku zamestnanca a cudzieho dospelého stravníka na nákup potravín a réžia:
a) zamestnanec školy a školského zariadenia: 1,12 €
príspevok zamestnávateľa 55 % :
1,36 €
b) cudzí stravník :
1,12 €
režijné náklady :
1,28 € „
Tento dodatok bol prerokovaný a schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 28.6.2013.
Dodatok č. 3/2013 k VZN č. 15/2009 nadobúda účinnosť 2.9.2013.

Tomáš Pastirák
starosta obce
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Návrh Dodatku vyvesený: 13.06.2013

........................................
podpis starostu

Zvesený - schválený : 28.06.2013

........................................
podpis starostu

Vyvesené na vyhlásenie: 01.07.2013

........................................
podpis starostu

Zvesené z vyhlásenia: 15.07.2013

.......................................
podpis starostu

OBEC UDAVSKÉ
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č.245/2008
Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (školský zákon)
vydáva tento

Dodatok č. 4/2014
k VZN č. 15/2009 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov činnosti v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Udavské
A . Názov článku 3, Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu
detí sa mení na
„ Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školských klubov detí.“
Článok 3 odst. 1 – 4 sa nahrádza textom:
„ 1. a) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí
stupeň I. prispieva zákonný zástupca v základnej škole sumou 3 € mesačne na
jedno dieťa, v súlade so zákonom č. 601/2003 Z.z. o životnom minime v znení
neskorších predpisov.
b) Žiaci, ktorí navštevujú školský klub detí stupeň II, sú od poplatku oslobodení.
2.

Príspevok v školskom klube detí stupeň I je možné znížiť alebo odpustiť, ak o to
zákonný zástupca písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného
predpisu.

3.

Termín a spôsob platby určí riaditeľ školy vo vnútornom predpise, ktorý musí byť riadne
zverejnený na verejne prístupnom mieste v rámci budovy školského zariadenia.

4. Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku v
školskom klube detí stupeň I, zákonný zástupca musí túto skutočnosť písomne oznámiť
riaditeľovi základnej školy, ktorej je školský klub detí súčasťou. „
B. Názov článku 4, Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského strediska
záujmovej činnosti sa mení na
„ Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti Centra voľného času“
Článok 4, odst. 1 – 4 sa nahrádza textom:
„ 1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Centra voľného času prispieva
Zákonný zástupca sumou 1 € mesačne na jedno dieťa v súlade so zákonom číslo
601/2003 Z.z. o životnom minime v znení neskorších predpisov.
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o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a
príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
3. Termín a spôsob platby určí riaditeľ školy, ktorej súčasťou je Centrum voľného času vo
vnútornom predpise, ktorý musí byť riadne zverejnený na verejne prístupnom mieste
v rámci budovy školského zariadenia.
4. Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o znížení alebo odpustení príspevku v Centre
Voľného času, zákonný zástupca musí túto skutočnosť písomne oznámiť riaditeľovi
základnej školy, ktorej je Centrum voľného času súčasťou. „
C. V článku 5, Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni sa mení ods. 2
na:
„ Výška príspevku zamestnanca a cudzieho dospelého stravníka na nákup potravín a réžia:
a) zamestnanec školy a školského zariadenia: 1,12 €
príspevok zamestnávateľa 55 %
1,36 €
b) cudzí stravník: 1,12 €
režijné náklady 1,36 € „
Tento dodatok bol prerokovaný a schválený Obecným zastupiteľstvom dňa 22.2.2014.
Dodatok č. 4/2014 k VZN č. 15/2009 nadobúda účinnosť 10.3.2014.

Tomáš Pastirák
starosta obce

Návrh Dodatku vyvesený: 07.02.2014

........................................
podpis starostu

Zvesený - schválený : 22.02.2014

........................................
podpis starostu

Vyvesené na vyhlásenie: 23.02.2014

........................................
podpis starostu

Zvesené z vyhlásenia: 10.03.2014

.......................................
podpis starostu

