
 

 

OBEC MODROVKA 

 

Obecné zastupiteľstvo v Modrovke  na základe ustanovenia § 6 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 ( školský zákon), ktorým sa dopĺňa zákon NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, 

  

v y d á v a 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE 

č. 3/2023 

 

o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti škôl 

a školských zariadení, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školskej jedálni a o určení spádovej oblasti materskej školy   

v obci Modrovka 

  

 

 

 

 



§ 1 

Predmet úpravy 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku  mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej 

škole, výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a podmienky úhrady a bližšie 

upravuje práva a povinnosti rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa zverené do 

osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. 

 

§ 2 

Pôsobnosť 

 

Toto nariadenie je záväzné pre všetkých zákonných zástupcov,  ktorých dieťa navštevuje  Materskú školu 

Modrovka a školskú jedáleň, ktorých zriaďovateľom je obec Modrovka a zamestnancov obce Modrovka.  

 

§ 3 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov materskej školy (školné), termín a spôsob 

úhrady 

 

1. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov materskej školy (školné) za pobyt dieťaťa 

v materskej škole Modrovka prispieva zákonný zástupca na jedno dieťa sumou : 

 30,00 € mesačne/dieťa  

 25,00 € mesačne/dieťa ak navštevujú MŠ dvaja súrodenci 

 20,00 € mesačne/dieťa ak navštevujú MŠ traja súrodenci       

 

2. Príspevok sa neuhrádza za dieťa:  

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ Modrovka, doklad o tom, že je poberateľom dávky 

v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 o pomoci v hmotnej 

núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu, 

  

 



 

 3. Príspevok na základe tohto nariadenia sa neuhrádza za dieťa: 

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

dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, 

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

Modrovka zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza 

zákonný zástupca dieťaťa pomernú časť určeného príspevku. 

c) Ak zriaďovateľ rozhodne o neplatení tohto príspevku 

 

4.     Termín a spôsob úhrady príspevku: mesačne do 20. dňa príslušného kalendárneho  

        mesiaca v hotovosti do pokladne MŠ Modrovka alebo na bankový účet obce Modrovka  

IBAN: SK48 5600 0000 0052 0098 8001 

 

§ 4 

Výška príspevku v školskej jedálni, termín a spôsob úhrady 

 

 

1. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú úhradu nákladov,     

      ktoré uhrádza zákonný zástupca žiaka vo výške nákladov na nákup potravín na jedno jedlo   

      pre 2.- 6. ročné dieťa v súlade s 1. finančným pásmom A pre kategóriu Materská škola nasledovne :   

desiata  0,40 €    

obed   1,00 € 

olovrant  0,30 € 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SPOLU  1,70 € 

 

 

2. Školská jedáleň poskytuje stravovanie  zamestnancom školy za čiastočnú úhradu  

      nákladov na nákup potravín na jedno jedlo  

obed              1,70 € 

 



3. Na úhradu časti režijných nákladov školskej jedálni prispieva zákonný zástupca dieťaťa a 

zamestnanec sumou 0,25 € za jeden odstravovaný deň. 

4. Výška príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni bude žiakovi upravená o dotáciu 

v zmysle zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a 

rodiny SR v prípade, že dieťa splní podmienky určené týmto zákonom. 

5. Termín a spôsob úhrady príspevku: mesačne do 25. dňa príslušného kalendárneho  

      mesiaca poštovým poukazom na účet alebo prevodom na účet ŠJ : 

IBAN: SK30 5600 0000 0052 0098 9004. 

 

§ 5 

Určenie spádovej materskej školy 

 

 

1. Spádovou materskou školou pre deti s trvalým pobytom na celom území obce Modrovka, ktoré plnia 

povinné predprimárne vzdelávanie, je materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Modrovka : 

Materská škola, Modrovka č. 75, 916 35  Modrovka.  

2. Riaditeľ spádovej materskej školy uvedenej v ods. 1 je povinný prednostne prijať na povinné 

predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci Modrovka a deti umiestnené v zariadení na 

základe rozhodnutia súdu. 

 

§ 6 

Spoločné ustanovenia 

 

1. Obec ako zriaďovateľ školy a školského zariadenia môže rozhodnúť o znížení alebo  

     odpustení  príspevku podľa § 3 a § 4 tohto nariadenia, ak zákonný zástupca dieťaťa o to  

     písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej  núdzi  

     a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 o pomoci v hmotnej  

     núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

2. Žiadosti spolu s dokladmi predkladá zákonný zástupca prostredníctvom riaditeľky MŠ  Modrovka 

      zriaďovateľovi. 



 

§ 6 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli v obci Modrovka od 9.11.2022 

2. VZN bolo schválené na zasadaní obecného zastupiteľstva obce Modrovka dňa 24.11.2022, číslo 

uznesenia 2/11/2022 

3. VZN nadobúda účinnosť dňa 1.1.2023 

4. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce  

Modrovka 

 

 

 

V Modrovke, dňa 5.12.2022       v.r.   

            ___________________________ 

                             Ing. Vladimír Balaj 

                 Starosta obce Modrovka 

 


