
OBEC SKLABINÁ      
Obecný úrad, Sklabiná č. 211, 991 05  Sklabiná 

                                       _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 Obec Sklabiná v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 28 ods. 5, § 49 ods. 

4, § 114 ods. 6 a § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

V y d á v a 

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Sklabiná 

č. 1/2019 

o výške príspevkov v školách a školských 

zariadeniach zriadených obcou Sklabiná 

 
§ 1 

Predmet úpravy 

 
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku mesačného príspevku 

zákonného zástupcu dieťaťa – žiaka na: 

a) čiastočnú úhradu nákladov za pobyt detí v materskej škole, 

b) činnosť školského klubu detí, 

c) čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni. 

 

 

2) Všeobecné záväzné nariadenie sa vydáva pre školy a školské zariadenia, 

ktorých zriaďovateľom je obec Sklabiná: 

 

A) Školy                              a) Materská škola Sklabiná 

                                            b) Základná škola Sklabiná 

B) Školské zariadenia        a) Školský klub detí pri Základnej škole Sklabiná 

 

C) Zariadenia školského stravovania 

 

 

§ 2 



Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 

 

1) V zmysle § 28 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou 

prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej 

školy mesačne 

- na jedno dieťa s trvalým pobytom v obci Sklabiná sumou: 10,00 €  

          - na jedno dieťa bez trvalého pobytu v obci Sklabiná sumou: 20,00 € 

2) Príspevok sa neuhrádza za 

a) dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po 

sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných 

dôvodov. Uvedené musí zákonný zástupca  v zmysle § 28 ods. 8 písm. a) zákona 

č. 245/2008 Z.z. preukázať. 

b) obdobie, kedy dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase letných 

školských prázdnin alebo v čase, kedy bola prerušená prevádzka materskej školy 

zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch 

uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. 

c) ostatné v zmysle § 28 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. 

d) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi školy doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. 

 

 

§ 3 

Výška mesačného  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti 

školského klubu detí  

 

1) V zmysle § 114 zákona č. 245/2008 Z. z. prispieva zákonný zástupca na 

čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí na žiaka 

mesačne sumou          5,00 €/mesiac  

 

§ 4 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni  

 

1) Školská jedáleň môže poskytovať stravu deťom, žiakom a zamestnancom 

škôl a školských zariadení. 

2) Veľkosť porcie jedla je daná vekovou kategóriou stravníka podľa zákonných 

výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské 

stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva 

a s možnosťou využitia receptúr charakteristických pre príslušnú územnú oblasť, 

zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a finančných podmienok na nákup 

potravín, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka. 



3) Veľkosť porcie dospelej osoby, t.j. zamestnanca školy a školského zariadenia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Sklabiná sa aplikuje úhrada za stravovanie 

podľa jednotne zvoleného finančného pásma pre príslušné zariadenie školského 

stravovania vo výške celkových nákladov na potraviny a režijných nákladov na 

výrobu jedla ako pre vekovú kategóriu stravníkov 15-19 ročných 

s akceptovaním úpravy podľa § 152 Zákonníka práce.  

4) V zmysle § 140 a § 141 zákona č. 245/2008 Z.z. prispieva zákonný zástupca 

na čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa 

vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. 

Uvedené príspevky sú platné od 1. septembra 2019. 

 

a) deti materskej školy 

- desiata                             0,38 € 

- obed                                0,90 € 

- olovrant                           0,26 € 

- režijné náklady                 0,10 €/obed 

     b) žiaci I. stupňa  

          - desiata                             0,52 € 

          - obed                                1,21 € 

          - režijné náklady                0,10 €/obed 

     c) zamestnanci MŠ, ZŠ a školských zariadení    

          - obed                                1,41 € 

          - režijné náklady                0,30 €/obed 

 

§ 5 

Platenie príspevku 

 

1) Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy zriadenej obcou 

je zákonný zástupca povinný uhradiť príslušnej Materskej škole vopred 

a to do 10 dňa v kalendárnom mesiaci na účet číslo 

SK0302000000000000620402 vedený VÚB a.s. Veľký Krtíš. 

2) Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov ŠKD je zákonný zástupca 

povinný uhradiť  vopred a to do 10 dňa v kalendárnom mesiaci na účet 

číslo SK0302000000000000620402 vedený VÚB a.s. Veľký Krtíš. 

3) Platenie príspevku za stravovanie dieťaťa (príspevok na čiastočnú úhradu 

nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 

stravníkov) platí zákonný zástupca, zamestnanec školy a školského 

zariadenia do 20-teho dňa v mesiaci vopred na nasledujúci mesiac 

s výnimkou septembra, kedy je stravník povinný zaplatiť príspevok 

najneskôr do 20.9. na dva mesiace súčasne t.j. september a október naraz 

na účet číslo SK9402000000001665847155 vedený VÚB a.s. Veľký 

Krtíš. 



4) Vyúčtovanie a spôsob platenia upraví riaditeľ/ka školskej jedálne 

interným predpisom. Interný predpis musí byť riadne zverejnený na 

verejne prístupnom mieste v rámci budovy školskej jedálne. 

 

 

 

 

§ 6 

Účinnosť 

 

 Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sklabiná nadobúda 

účinnosť  od 1. septembra 2019. 

Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa ruší platnosť VZN číslo 

1/2017 zo dňa 15.08.2017. 

  

V Sklabinej, dňa 28.05.2019 

 

 

                                                                                   Bc. Kálovcová Marta 

                                                                                        starostka obce  

 
Návrh na pripomienkovanie bol: 

Vyvesený dňa:  28.05.2019 

Zvesený dňa:    14.06.2019 

Po schválení Obecným zastupiteľstvom  14.06.2019     uzn.č.    2/2019          bol: 

Vyvesený dňa:  17.06.2019 

Zvesený dňa:    02.07.2019 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


