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Obecné zastupiteľstvo  v Chrasti nad Hornádom, v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 6 ods. 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 zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva 
pre územie obce Chrasť nad Hornádom toto všeobecne záväzné nariadenie:   

  
 

VŠEOBECNE ZÁVÄ ZNÉ NARIADENIE č. 2/2022  
o určení výšky príspevkov v škole a školských zariadeniach  

  
  

Článok 1  
Účel a predmet   

  
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských 
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Chrasť nad Hornádom.  
  
 

Článok 2 
Druhý príspevkov v školách a školských zariadeniach 

  
V školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chrasť nad Hornádom sa 
uhrádzajú tieto príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov 
spojených so stravovaním:  

a) príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole,  
b) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v zariadení školského 

stravovania.   
  
 

Článok 3 
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole 

  
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole vo veku do 5 rokov prispieva zákonný zástupca na 

čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 7,- EUR  
2. Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.   

 
 



Článok 4 
Podmienky odpustenia príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole  

 
1. Príspevok sa neuhrádza za podmienok stanovených ustanovením § 28 ods. 6 školského 

zákona. 
2. Príspevok v materskej škole sa odpúšťa: 
a)   v prípade dieťaťa, ktoré má preukázateľne prerušenú dochádzku do materskej      
      školy  na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby      
      alebo rodinných dôvodov, 
b)   v pomernej časti v prípade dieťaťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v  
      termíne vyhlásených školských prázdnin, alebo ak bola prerušená prevádzka  
      materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými technickými a   
      prevádzkovými dôvodmi. 
3. Splnenie podmienok podľa ods. 2 písm. a) tohto článku  sa preukazuje predložením 

potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast, ak je dôvodom choroba a písomnou 
žiadosťou  zákonného zástupcu s vyhlásením o rodinných dôvodoch prerušenia 
dochádzky do materskej školy. 

4. O uhradení pomernej časti príspevku podľa ods. 2 písm. b) tohto článku rozhodne riaditeľ 
školy alebo školského zariadenia bez žiadosti zákonného zástupcu.  

 
 

Článok 5 
Príspevok rodičov za stravu v školskej jedálni   

  
1. Zariadenie školského stravovania poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú 

úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín 
podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami nákladov na nákup 
potravín na jedno jedlo určenými ministerstvom školstva a s účinnosťou od 01. 01. 2023  
  

2. Výška príspevku je určená podľa 2. finančného pásma:  
  

a) Pre MŠ (desiata-0,45 €, obed-1,10 €, olovrant-0,35 €) ................................ 1,90 €  
  

b) Pre ZŠ  od 6 – 11 rokov (obed) ................................................................... 1,50 €  
  

c) Zamestnanci a iné fyzické osoby ................................................................ 3,80 €  
 

3. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v zariadení školského stravovania 
podľa tohto článku sa uhrádza do 20. dňa kalendárneho mesiaca.  

4. Zriaďovateľ je povinný znížiť úhradu zákonného zástupcu dieťaťa v školskej jedálni o 
dotáciu poskytnutú podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR.   

 
 

Článok 6 
Povinnosti riaditeľa  školy a školského zariadenia   

  



1. Riaditeľ školy, školského zariadenia predkladá  zriaďovateľovi návrh výšky príspevku a 
návrh na úpravu výšky príspevku osobitne za  každé školské zariadenie.  

2. Riaditeľ školy zodpovedá za účelné vynakladanie finančných prostriedkov získaných z 
príspevkov rodičov a z príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského 
zariadenia v súlade s  platnými právnymi normami.  

3. Ak zákonný zástupca žiaka neuhrádza poplatky za dieťa tri po sebe nasledujúce mesiace,  
riaditeľ školy, školského zariadenia vydá rozhodnutie o vyradení žiaka          ( dieťaťa) z 
evidencie  školského zariadenia.   

4. Riaditeľ školy a školského zariadenia je povinný informovať o výške príspevkov určených 
v zmysle VZN č. 2/2022 rodičov a povinnosti zákonných zástupcov žiaka   (dieťaťa) 
zapracovať do vnútorného poriadku školy.  

5. Riaditeľ je povinný účinné VZN, ako aj vnútorný predpis o podmienkach úhrady 
príspevku zverejniť v priestoroch školy.   

  
 

Článok 7 
Povinnosti zákonného zástupcu žiaka   

  
1. Zákonný zástupca žiaka je povinný oboznámiť  sa s výškou poplatkov za pobyt v 

školskom zariadení, resp. na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského zariadenia.  
2. Zákonný zástupca žiaka  uhrádza náklady stanovené týmto VZN  včas  a bezodkladne.  
3. Ak zákonný zástupca žiaka neuhradí poplatky určené týmto VZN tri po sebe nasledujúce 

mesiace, môže riaditeľ školy alebo školského zariadenia vyradiť dieťa z evidencie  
školského zariadenia.  

4. Zákonný zástupca je povinný predložiť škole alebo školskému zariadeniu rozhodnutie, 
ktoré ho oprávňuje uhrádzať poplatky podľa osobitného predpisu bezodkladne po jeho 
doručení  (hmotná núdza a životné minimum).  
 
 

 Článok 8  
Záverečné ustanovenia   

  
1. VZN č. 2/2022   nadobúda účinnosť 01. 01. 2023.  

  
2. Účinnosťou VZN č. 2/2022  sa ruší VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevkov v škole a 

školských zariadeniach a Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevkov v 
školách a školských zariadeniach.   
  

3. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Obce Chrasť nad Hornádom, dňa 13. 
12. 2022 uznesením číslo 9/2022.  

  
 
  
 

                  Ondrej Mihňák  
                    starosta  obce  
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