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O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU DIEŤAŤA V ŠKOLSKOM

ZARIADENÍ V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE PROSIEK 
NOVELA VZN Č.4/2021

N Á V R H

Obecné zastupiteľstvo obce Prosiek v zmysle § 6 ods.1 v spojení s § 4 ods. 3 písm. h) zákona 
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 140 ods. 9 a 
ods. 10 a § 142a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 375/2018 Z.z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa 
zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného 
nariadenia /ďalej len nariadenie/ o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa v školskom 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Prosiek. 



1. V Čl. 2 Materská škola (MŠ) povodný  text v bode 1

1. Mesačný príspevok má čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ:.

Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ Výška príspevku v EUR

Dieťa do 3 rokov 20

Dieťa nad 5 rokov 15

sa mení na 
 
Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ Výška príspevku v EUR

Dieťa do 3 rokov 20

Dieťa nad 5 rokov 12

 2. V Čl. 4  Školská jedáleň (ŠJ) pôvodný text v bode 3

3. ŠJ poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca
dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti
na  odporúčané výživové dávky v  súlade  s  2.  finančným pásmom na nákup potravín  vydaných
Ministerstvom školstva,  vedy,  výskumu a  športu  SR na  jedno  jedlo  podľa  vekových  kategórií
stravníkov .

ŠJ Druh  jedla Stravná jednotka  EUR Režijné náklady  EUR

MŠ  stravníci od 2 do 6
rokov

desiata 0,36 0,00

obed 0,85 0,00

olovrant 0,24 0,00

Iné fyzické osoby so 
súhlasom príslušného 
RÚVZ

obed 1,33 1,82

sa mení na:

3. ŠJ poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca
dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti
na  odporúčané výživové dávky v  súlade  s  3.  finančným pásmom na nákup potravín  vydaných
Ministerstvom školstva,  vedy,  výskumu a  športu  SR na  jedno  jedlo  podľa  vekových  kategórií
stravníkov .

ŠJ Druh  jedla Stravná jednotka  EUR Režijné náklady  EUR

MŠ  stravníci od 2 do 6
rokov

desiata 0,38 0,033

obed 0,90 0,033

olovrant 0,26 0,033

Iné fyzické osoby so 
súhlasom príslušného 
RÚVZ

obed 3,80 0,00



Čl. 7 
Záverečné ustanovenia 

1) Obecné zastupiteľstvo obce Prosiek schválilo toto všeobecne záväzné nariadenie dňa 21.6.2022..
uznesením č. 29./2022.. 
2) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli, po 
schválení OZ t.j. 22.6.2022
3) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 1.9.2022.

1 Zákon č. 375/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

4) Návrh VZN bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce dňa 
30.3.2022

Mgr. Peter Hamráček 
Starosta obce Prosiek 


