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Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 2/2022 

 

o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej 

škole a o výške príspevku zákonného zástupcu 

dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov 

a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh tohto VZN č. 2/2022 bol vyvesený na úradnej tabuli dňa: 28.11.2022 

Zvesené dňa: 12.12.2022 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 

VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Letničí dňa: 13.12.2022 

 

VZN bolo vyvesené po schválení dňa: 14.12.2022 

Zvesené:29.12.2022 

 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 1.1.2023 



Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Obec Letničie je zriaďovateľom Materskej školy Letničie 

 
2. Materská škola Letničie 

 
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 §2písm. 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. 
 

3. Školská jedáleň Letničie 
 

3.1. Obec Letničie  je zriaďovateľom zariadenia školského stravovania: Školská 
jedáleň Letničie, ktorá je súčasťou MŠ 
 
3.2. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom, zamestnancom 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 Letničie 
 
1.1. Výška príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole je 12,00 € (slovom: dvanásť 
eur) za jedno dieťa mesačne. 
 



1.2. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa daného kalendárneho mesiaca, na účet 
IBAN: SK64 5600 0000 0026 9567 2004. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť 
meno dieťaťa, za ktoré je príspevok uhrádzaný (nie meno platiteľa).  
 

2. Školská jedáleň Letničie 
 

2.1. Obec Letničie určuje výšku príspevku na stravovanie v školskej jedálni pri MŠ na 
stravníka a jedlo v čase ich pobytu v školskom zariadení nasledovne : 
 
Stravníci od 2 – do 6 rokov  

DESIATA OBED OLOVRANT RÉŽIA EUR 

0,45 1,10 0,35 0,20 2,10 

(slovom: dve eurá desať centov / za jedno dieťa denne) 
 
 

Stravníci – zamestnanci 

DESIATA OBED OLOVRANT RÉŽIA EUR 

x 2,20 x 3,17 5,37 

 (slovom: päť eur tridsaťjeden centov / za jednu osobu denne.) 
Zamestnávateľ uhradí časť stravy za zamestnancov na základe výkazu o počte 
odstravovaných osôb v danom mesiaci (zamestnávateľ 55% z 5,37 € = 2,96 €, 
zamestnanec 2,41€). 
 
 

Stravníci – ostatné FO 

DESIATA OBED OLOVRANT RÉŽIA EUR 

x 2,20 x 3,17 5,37 

(slovom: päť eur tridsaťjeden centov / za jednu osobu denne.) 
 
2.2 Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na 
stravovanie určenú týmto VZN podľa vekových kategórií stravníkov určenú v bode 2.1 
čl. 2 tohto VZN. 
 
2.3 Zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole prispieva na úhradu časti režijných 
nákladov vo výške 0,20 Eur na jedno jedlo /obed/. Ostatné fyzické osoby prispievajú 
na úhradu režijných nákladov vo výške 3,17 Eur na jedno jedlo.  
 
2.4. Zákonný zástupca dieťaťa, zamestnanci a ostatné fyzické osoby sú povinné 
uhradiť finančný príspevok: 

- poštovou poukážkou 
- bankovým prevodom na účet Prima banky číslo účtu IBAN SK46 5600 0000 

0026 9567 3007 a to najneskôr do 10. dňa príslušného mesiaca. 
 
2.5. Odhlásiť alebo prihlásiť stravu je možné deň vopred do 15,00 hod. na tel. čísle 
034/6629129. Zákonný zástupca svoje dieťa odhlasuje zo stravovania pri chorobe, 
odchode zo škôlky a podobne. V prípade, že stravník opakovane neuhrádza platbu 
v stanovenom termíne, môže riaditeľ materskej školy rozhodnúť o jeho vyradení zo 
školského stravovania. 
Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje. 
V prípade neodhlásenia je možné jedlo odobrať do obedára len prvý deň. 



Čl. 3 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné 
zastupiteľstvo Letničie. 
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo 
Letničie dňa 13.12.2022 uznesením č. 6/2022/A 
4. Týmto sa ruší VZN č.1/2019 zo dňa 9.8.2022 
4. Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2023. 
 
 
 
 
 
 
V Letničí, 13.12.2022 
                                                                                                 
 
 
 

Mgr. Juraj Júnoš 
                                                                                                   starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


