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o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov 

školy a školského zariadenia  
 

 

 

 

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol v zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie: 

Dátum rokovania obecného zastupiteľstva dňa:   

Uznesením č.:   

VZN nadobúda účinnosť dňom:  

Zverejnené na webovom sídle dňa:  

Vyvesené na úradnej tabuli obce dňa:  

Zvesené z úradnej tabule obce dňa:  

  

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 30.11.2022 

Zverejnený na webovom sídle dňa: 30.11.2022 

Dátum začatia lehoty pripomienkového konania: 30.11.2022 

Pripomienky je možné zasielať: 

- písomne na adresu: Obecný úrad, Borinka 110, 900 32 Borinka 

- elektronicky na adresu: starosta@obecborinka.sk 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 10.12.2022 

Zvesený z úradnej tabule obce dňa:  
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NÁVRH 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Borinka 

 č. ............ 

 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov školy a školského zariadenia 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Borinka na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanoveniami § 28 ods. 5, § 114 ods. 6 a § 

140 ods. 10 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorým sa dopĺňa 

zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, 

sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:  

§1 

Predmet úpravy 

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) sa určuje výška mesačného príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov v 

školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Borinka. 

 

§ 2 

 Výška príspevku v materskej škole 

1. Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy v Borinke za 
pobyt dieťaťa v materskej škole v sume 25,00 € mesačne na jedno dieťa. 
 

2. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza na dieťa,  
a)  ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

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. 

3. Príspevok v materskej škole na základe tohto rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za 
dieťa,  
ktoré: 
a) má  prerušenú  dochádzku  do  materskej  školy  na viac ako 30 po sebe nasledujúcich  

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným 
spôsobom, 

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola 
prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými 
závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť 
určeného príspevku. 

4. Zákonný zástupca uhrádza príspevok vždy mesačne do 10. dňa v kalendárnom mesiaci za 

tento mesiac, a to na účet obce Borinka, ktorý oznamuje verejne dostupným spôsobom 

zákonnému zástupcovi samotná škola.  

 
§ 3 

1. Školská jedáleň sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase 
ich pobytu v materskej škole v Borinke. 

2. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup 
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami určenými 
Ministerstvom školstva SR . 

3. Príspevok na nákup potravín pre dieťa v materskej škole v Borinke: 
- stravníci MŠ od 3-6 rokov:  spolu na jeden deň v sume 2,50  €,  z toho desiata 0,60 €, 
obed  1,40 €, olovrant 0,50 €.  
Príspevok na režijné náklady je 0,50 €/obed = 10 €/mesiac. Suma za režijné náklady 
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v prípade odhlásenia dieťaťa zo stravy nie je vrátená. 
4. Režijné náklady sa využívajú na nákup osobných ochranných prostriedkov, čistiacich, 

prostriedkov, kuchynského riadu, kuchynského zariadenia (napr. Tanierov, príborov, 
pohárov, umývačky riadu a pod.). 

5. Príspevok za zákonného zástupcu, ktorého dieťa navštevuje posledný ročník materskej 
školy a ktoré sa zúčastnilo výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole a zároveň 
odobralo stravu, sa uhrádza prostredníctvom dotácie na podporu výchovy k stravovacím 
návykom dieťaťa.  

6. Príspevok vo výške nákladov na nákup potravín podľa odseku 3 tohto paragrafu uhrádza za 
stravníka jeho zákonný zástupca do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca vopred na 
nasledujúci kalendárny mesiac a to bezhotovostným prevodom alebo šekovou poukážkou na účet 
Školskej jedálne stravníkovi, a to okrem zákonného zástupcu, ktorého dieťa navštevuje posledný 
ročník materskej školy v Borinke.  

7. Školská jedáleň poskytuje stravovanie zamestnancom školy so súhlasom príslušného 
regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Uvedení stravníci prispievajú na čiastočnú úhradu 
nákladov na nákup potravín vo výške:  
zamestnanci školy: 2,50 (obed: 2,50 €)  

8. Stravníci podľa odseku 6 tohto paragrafu uhrádzajú náklady vo  výške nákladov na nákup 
potravín do 15 dňa príslušného kalendárneho mesiaca vopred na nasledujúci kalendárny mesiac 
a to bezhotovostným prevodom alebo šekovou poukážkou na účet Školskej jedálne v Borinke, 
ktorá toto verejne dostupným spôsobom oznámi týmto stravníkom.  

 
§ 4 

Záverečné ustanovenia 

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Borinka dňa   
uznesením č.  

2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  pätnástym dňom od jeho vyvesenia. 
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší  Všeobecne 

záväzné nariadenie  obce Borinka č. 2/2019,  ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 
Borinka,  schválené Obecným zastupiteľstvom Borinka dňa 23.9.2019 uznesením č. 72/09/2019. 

 
 
 
 
 
 
 

Miroslav Paulen 
starosta obce Borinka 

 
 


