
  
 

 

Obec Nová Polhora  
v súlade s § 6 ods. 1 a ustanovení § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28 ods. 5 a § 140 ods. 9 zákona NR SR č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a v zmysle a § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 

školskej samospráve v znení neskorších predpisov vydáva 

 

 

V Š E O B E C N E   Z Á V Ã Z N É   N A R I A D E N I E 

OBCE NOVÁ POLHORA 

č. 1/2022 

o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí 

a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole 

a v školskej jedálni 
 

Návrh VZN č. 1/2022 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:     14.07.2022 

Zverejnený na webovom sídle obce dňa:     14.07.2022  

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:    14.07.2022 

Dátum ukončenia pripomienkového konania:    29.07.2022  

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:  01.08.2022 
 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 uznesením obecného zastupiteľstva č. 

55/2022 zo dňa 02.08.2022 

Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa: 02.08.2022 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa: 03.08.2022 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 01.09.2022 

 

 

 

................................................... 

Anton Šimčák 

 starosta obce 



Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Polhora  podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/199 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne 

záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“). 
 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

     Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „nariadenie“ ) určuje výšku príspevkov od zákonných 

zástupcov detí a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a v školskej jedálni, ktorých  

zriaďovateľom je obec Nová Polhora. 

 

 

Článok 2 

Druhy príspevkov  

 

     Príspevky v materskej škole  upravené v tomto nariadení zahŕňajú: 

a) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole od zákonných zástupcov detí, 

b) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni:  

 od zákonných zástupcov detí a  

 od dospelých stravníkov – zamestnanci materskej školy a školskej jedálne. 

 

 

Článok 3 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole od zákonných zástupcov detí 

 

(1) Obec Nová Polhora ako zriaďovateľ materskej školy  určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov  v materskej škole od zákonných zástupcov detí v súlade s § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 

Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov školského 

zákona na 10,00 € za jedno dieťa mesačne. 

 

(2)  Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

 

(3)  Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 

a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, 

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je 

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

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

 

 (4)        Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za  dieťa: 

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, 

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená 

prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi. 

 

 

Článok 4 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 
 

(1) Obec Nová Polhora ako zriaďovateľ školskej jedálne určuje výšku finančného príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v súlade s Finančnými pásmami nákladov na nákup 

potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu 

dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, ktoré vydalo Ministerstvo školstva, vedy, 



výskumu a športu SR s účinnosťou od 01.09.2019 v zmysle § 140 školského zákona. Pre dospelého 

stravníka sa zabezpečuje strava podľa vekovej kategórie stravníkov 15-19 ročných. 

 

(2) Obec Nová Polhora ako zriaďovateľ školskej jedálne určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školskej jedálni nasledovne: 

 

a)  

Školská jedáleň Desiata Obed Olovrant Spolu 

stravníci od 2 do 6 rokov 0,38 € 0,90 € 0,26 € 1,54 € 

 

Obec Nová Polhora zabezpečuje dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (pre 

deti, ktoré sú v poslednom ročníku materskej školy) a na podporu výchovy k stravovacím návykom 

dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (pre deti v hmotnej núdzi a pre deti z rodín, ktorých príjem 

je najviac vo výške životného minima) z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. V prípade 

schválenia dotácie na stravu uhrádza zákonný zástupca dieťaťa rozdiel ceny stravného podľa 

článku 4 ods. 1 tohto Všeobecne záväzného nariadenia a poskytnutej dotácie z Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny.   

 

b) 

Školská jedáleň Obed 

dospelí stravníci 1,26 € 

 

Obec Nová Polhora poskytuje pre dospelých stravníkov – zamestnancov materskej školy a školskej 

jedálne príspevok zo sociálneho fondu vo výške 0,50 €/obed. Zamestnanci doplácajú 0,76 €/obed. 

 

(3) Príspevok podľa odseku 1 a odseku 2 sa uhrádza do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. 

 

 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením č. 1/2022 sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie prijaté 

uznesením obecného zastupiteľstva obce Nová Polhora č. 50/2019 zo dňa 19.06.2019.  

 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Nová Polhora 

dňa 02.08.2022 uznesením č. 55/2022 a účinnosť nadobúda dňa 01.09.2022. 

 

      

 

 

 

 

.................................................  

   Anton Šimčák   

    starosta obce 

 


