
 

 

NÁVRH 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Oreské 
 
 

č. 1/2022  z  17.06. 2022 
 

Obecné zastupiteľstvo Oreské na základe  ust. §6 ods.1 a ust. § 11 ods. 4 písm. 

g) zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych  

predpisov a na  základe ust. § 28 ods.5 , § 49 ods.2, § 114 ods. 6, § 116 ods.6, § 140 

ods. 9 zákona č. 245/2008  Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov   

v y d á v a     t o t o    Všeobecne záväzné nariadenie Obce Oreské /ďalej „VZN“/ 

 
 
 
 

         O výške príspevku za pobyt dieťaťa 
v Materskej škole v Oreskom 

a 
O výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa 

na čiastočnú úhradu nákladov  
a určenie  podmienok úhrady v školskej jedálni 

Oreské 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

 
(1)   Obec Oreské je zriaďovateľom Materskej školy Oreské a Školskej jedálne pri   
         Materskej škole Oreské 
 
(2 )   Materská škola Oreské       

2.1.   Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu okrem   
         materských škôl pri zdravotníckych zariadeniach. 
 

2.2 Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca  
        na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na  jedno dieťa sumou  
        najviac 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa §2  
        písm. c) zák. č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení  
        niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
2.3   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 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. 
 
2.4   Na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza príspevok v materskej škole  
        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) 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. 

 
2.5. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole sa použije na čiastočnú úhradu  
           materiálových nákladov alebo nákladov na niektoré služby materskej školy.  
 

 
(3 ) Školská jedáleň pri Materskej škole Oreské      

 

3.1. Obec Oreské je zriaďovateľom zariadenia školského stravovania :  
       Školská jedáleň pri Materskej škole Oreské 
                
3.2.  Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom, zamestnancom škôl a školských  
        zariadení a iným fyzickým osobám (§140  zák. č. 245/2008 Z. z.)  za čiastočnú   
        úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií  
        stravníkov v súlade s uvedenými finančnými pásmami (odporúčané výživové  
        dávky).  
 
 



Čl. 2 
Výška príspevku  a podmienky platenia príspevku 

 

( 1 )  Materská škola Oreské    
 
1.1. Výška príspevku za pobyt dieťaťa s trvalým pobytom v obci Oreské v Materskej 

škole je 15,- € /slovom:Pätnásťeuro/  za jedno dieťa mesačne. 
1.2. Výška príspevku za pobyt dieťaťa, ktoré nemá trvalý pobyt v obci Oreské 

v Materskej škole je 15,- € /slovom: Pätnáťeuro/ za jedno dieťa mesačne. 
1.3. Výška príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole Oreské, ak sa jedná 

o dieťa, ktoré nebolo zahrnuté v zbere údajov – Výkaz Škol /MŠVVŠ SR/ 40-01 
k 15.9. príslušného kalendárneho roka je 30,- € /slovom: Tridsaťeuro/ za jedno 
dieťa mesačne.       

1.2     Príspevok sa uhrádza vopred do 15. dňa daného kalendárneho mesiaca, do  
           pokladnice materskej školy. 
 
 
( 2 ) Školská jedáleň pri Materskej škole Oreské      
 
2.1 Obec Oreské určuje výšku príspevku na stravovanie v školskej jedálni pri MŠ na     
        stravníka  a jedlo  v čase ich pobytu v školskom zariadení nasledovne :  
 
 
( stravníci – Deti navštevujúce MŠ )   
 

DESIATA OBED OLOVRANT SPOLU  

0,38 € 0,90 € 0,26 € 1,54 € 
 
 (slovom : jednoeuro/päťdesiatštyricentov za jedno dieťa denne)  
 
 
(stravníci – Zamestnanci Obce) 
 

DESIATA OBED OLOVRANT SPOLU  

0 1,41 € 0 1,41 € 
 
(slovom : jednoeuro/štyridsaťjedencentov /za jednu osobu  denne)  
 
 
( stravníci –Dôchodci  a ostatné fyzické osoby) 
 

DESIATA OBED OLOVRANT SPOLU  

0 1,41 € 0 1,41 € 
 
 (slovom: jednoeuro/dvadsaťšesťcentov /za jednu osobu denne) 

 

 
2.2 Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť finančný príspevok na účet školskej   

jedálne a  to mesačne vopred  preddavkom vo výške 25,- € ,najneskôr   
       do 20. dňa daného kalendárneho mesiaca. 
2.3. Zamestnanci sú povinní uhradiť finančný príspevok v pokladnici školskej jedálne     
       mesačne po vyúčtovaní odobratej stravy za mesiac, najneskôr však do 20. dňa  
       nasledujúceho mesiaca. Zamestnávateľ uhradí časť stravy zamestnancov na  



         základe faktúry zo školskej jedálne.  
 2.4.  Za ostatné fyzické osoby uhradí preddavkovo stravné Obec Oreské, na základe  
         faktúry zo školskej jedálne a tá po vyúčtovaní odobratej stravy za mesiac,  
         najneskôr však do posledného dňa nasledujúceho mesiaca vráti vybrané     
         stravné vkladom do pokladnice Obce Oreské. 
2.5.   Obec Oreské prispieva starobným dôchodcom s trvalým pobytom v Obci Oreské    
         sumou 0,33 € na výrobu jedného hlavného jedla denne. 
2.6.   Neúčasť na stravovaní v Materskej škole je možné nahlásiť do 8.00 hodiny  
         príslušného dňa  vedúcej školskej jedálne.  
         Neúčasť na stravovaní sa zohľadní pri vyúčtovaní stravy, ktoré sa vykoná po  
         ukončení školského roka. 
2.7    Ak rodič dieťa včas neodhlási zo stravy a dieťa sa nezúčastní výchovno- 
         vzdelávacej činnosti, rodič je povinný uhradiť stravu v plnej výške. 
2.8.   V prípade, že štát prispieva dieťaťu dotáciou na podporu výchovy k stravovacím  
         návykom dieťaťa a ktorých rodič si uplatňuje dotáciu na stravu za  každý deň,   
         v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v Materskej škole  
         a  odobralo stravu, rozdiel medzi poskytnutou dotáciou a príspevkom na  
         stravovanie, ktorý je stanovený  v školskom zariadení uhrádza zákonný zástupca  
         dieťaťa za každý deň, v ktorom bola dieťaťu poskytnutá strava. 
 

Čl. 3 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
 

1.   Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné     
      zastupiteľstvo Oreské. 
2.  Obecné zastupiteľstvo týmto ruší VZN č. 1/2019 zo dňa 15.07.2019 o výške  

príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Oreskom a o výške príspevku 
zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok 
úhrady v školskej jedálni. 

3.  Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo 
Oreské uznesením č.              dňa  

4.   Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  1.9. 2022. 
 
        
V Oreskom, dňa   
 
 
 
               Ing. Tomáš Mikúš 
            starosta obce Oreské 
 

 

Vyvesené 01.06.2022 Vyvesené  

Zvesené 16.06.2022 Zvesené  
             

 


