
Obec Veľké Trakany
VZN o určení výšky ceny príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výšky 
ceny mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského 
klubu detí a o určení výšky ceny za stravné v školskej jedálni pre dôchodcov a 
iných stravníkov, ktorých zriaďovateľom je Obec Veľké Trakany
____________________________________________________________________
Obec Veľké Trakany, v súlade s ustanovením § 6 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj ,,zákon o obecnom zriadení,,), súlade s ustanovením
§ 6 odsek 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniam § 28 odseky 
5, 7 a § 140 odseky 10, 12 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 
zmene a doplnení niktorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ,,školský zákon,,) 
vydáva 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 
o určení výšky ceny príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výšky

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu
detí a o určení výšky ceny za stravné v školskej jedálni pre dôchodcov a pre

iných stravníkov, ktorých zriaďovateľom je Obec Veľké Trakany

PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
 § 1

 Účel

Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „nariadenie“ ) určuje výšku ceny 
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výšku ceny mesačného príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o určení výšky ceny za 
stravné pre dôchodcov a pre iných stravníkov v školskej jedálni, ktorých 
zriaďovateľom je Obec Veľké Trakany

 § 2 
Predmet úpravy 

Príspevky v škole a v školskom zariadení upravené v tomto nariadení zahŕňajú: 
   a) príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole, 
   b) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, 
   c) výšky ceny za obed v školskej jedálni pre dôchodcov a iných stravníkov.

DRUHÁ ČASŤ 
PRÍSPEVKY

 § 3 
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

(1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú
      úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou: 
      5,00 €  mesačne



     
(2) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho
      mesiaca. Po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa sa môže vyberať príspevok 
      súhrne za viac mesiacov v príslušnom školskom roku.
(3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré spĺňa podmienky
      uvedené v § 28 ods. 6 školského zákona.
(4) Mesačný príspevok zákonného zástupcu sa odpúšťa v mesiaci, v ktorom dieťa
      nenavštívilo materskú školu ani jediný raz v mesiaci.
(5) Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza len pomernú časť určeného mesačného
      príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v 
      MŠ, ak bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými 
      závažnými dôvodmi na základe rozhodnutia orgánov verejne moci. 
(6) Pomernú časť určeného príspevku uhrádza zákonný zástupca dieťaťa v prípade,
      že bola prerušená prevádzka materskej školy v čase letných školských prázdnin 
      zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi na viac ako 10 
      pracovných dní.
(7) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole uhrádza zákonný zástupca do 10.
     dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. Spôsob úhrady spresní riaditeľ školy vo 
     svojom vnútornom predpise. 

§ 4 
Príspevok na činnosť školského klubu detí

(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí
      prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne sumou 2,00 €. 
(2) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí sa
      neuhrádza, ak o to zákonný zástupca požiada a je členom domácnosti, ktorej sa   
      poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. Podmienkou na 
      odpustenie úhrady je doručenie potrebných dokladov riaditeľovi školy. 
(3) Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza len pomernú časť nákladov na činnosť
      školského klubu, ak bolo prerušenie jeho prevádzky zapríčinené zriaďovateľom  
      alebo inými závažnými dôvodmi na základe rozhodnutia orgánov verejne moci. 
(4) Príspevok v školskom klube sa neuhrádza od 1. dňa nasledujúceho mesiaca za 
      žiaka, ktorý bol na základe písomnej žiadosti a rozhodnutia riaditeľa školy   
      odhlásený zo školského klubu. 
(5) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho
      mesiaca. Po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa sa môže vyberať príspevok  
      súhrne za viac mesiacov v príslušnom školskom roku. Spôsob platenia spresní 
      riaditeľ školy vo svojom vnútornom predpise. 



§ 5 
Stravovanie v školskej jedálni  pre dôchodcov a iných stravníkov

Školská jedáleň poskytuje stravovanie: 
a) na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trebišove 
    aj dôchodcom, ktorí majú v Obci Veľké Trakany trvalý pobyt a poskytuje      
    stravovanie aj pre iných stravníkov v obci.

§ 6 
Úhrada nákladov v školskej jedálni

(1) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pozostáva z:
      -príspevku na obed jedného stravníka vo výške 3,50€ - pre dôchodcu  
       a vo výške 4,50€ pre iného dospelého stravníka.
(2) Príspevok, ktorý uhrádza dospelý stravník za stravovanie v školskej jedálni sa
      stanovuje nasledovne: 

Školská jedáleň v obci
Veľké Trakany

Desiata Obed Olovrant Režijné náklady

Dôchodca - 3,50 Eur - -

Iný dospelý stravník - 4,50 Eur - -

(3) Dospelí stravníci prispievajú na úhradu nákladov na nákup potravín.
(4) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 5. dňa príslušného kalendárneho
      mesiaca. Spôsob platenia spresní zriaďovateľ vo svojom vnútornom predpise. 

TRETIA ČASŤ
 § 7 

Záverečné ustanovenia
 

(1) VZN č. 1/2022 bolo prijaté obecným zastupiteľstvom na svojom
      zasadnutí dňa 21.9.2022 pod uznesením číslo: 330/9/2022 -za pobyt dieťaťa v  
      MŠ, 331/9/2022 – za úhradu nákladov v školskom klube, 332/9/2022 – výšky    
      ceny za stravné pre dôchodcu a pre iného dospelého starvníka.
(2)  Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením dňa 21.09.2022
(3)  VZN č. 1/2022 nadobúda účinnosť 7.10.2022

Vo Veľkých Trakanoch, dňa   21.9.2022

____________________________
József Kopasz
starosta obce


