
Všeobecné záväzné nariadenie obce Lietava č. 2/2020 o výške mesačného 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a za pobyt dieťaťa v materskej škole 

a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Lietava 

Obecné zastupiteľstvo Obce Lietava v zmysle §6 ods. 1 podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, ďalej podľa §6 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 (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.) a v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len školský zákon) sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN) 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

1) Toto VZN určuje výšku príspevku a spôsob jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov zákonných 

zástupcov detí a žiakov, ktoré budú uhrádzať školám a školským zriadeniam v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Lietava. 

2) Pre účely tohto nariadenia sú školami: 

- materská škola 

a školským zariadeniami: 

Školský klub detí 
Školské jedálne. 

Článok 2 

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na pobyt dieťaťa v Materskej škole 
Lietava a Školskom klube detí 

A: Materská škola Lietava 

1) Obec v súlade s ustanovením §28 školského zákona určuje výšku mesačného príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov za celodenný pobyt dieťaťa v materskej škole v sume 13,00 €/mesiac. 

2) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom 
dávky v hmotnej núdzi a príspevok k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci 
v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

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

3) Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa, 



a) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní 
z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom (Lekárske potvrdenie pri 
chorobe, čestné vyhlásenie pri vážnych rodinných dôvodoch) 

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase prerušenia prevádzky MŠ zapríčinenej 
zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca 
pomernú časť určeného príspevku-

c) Oznámenie o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ 
Lietava vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa riaditeľ školy v súlade so zákonom. 596/2003 Z. Z. v znení 
neskorších zmien a doplnkov. 

d) Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ školy vo vnútornom predpise školy. 

B: Školský klub detí 

1) Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, 
činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie 
a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. 

2) Obec Lietava v súlade s ustanovením §114 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov za celodenný pobyt dieťaťa v Školskom klube detí v sume 5,00 /mesiac. 

3) Zriaďovateľ Školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku 
uvedeného v bode 1., ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a predloží zriadôvateľovi 
hodnoverný doklad o skutočnosti, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke 
v hmotnej núdzi. 

4) Príspevok vo výške podľa bodu 2. Sa uhrádza vopred do desiateho dňa príslušného mesiaca 
poštovou poukážkou, prípadne na účet zariadenia. 

Článok 3 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výška príspevku na režijné náklady a podmienky 
úhrady v školských jedálňach ZŠ a MŠ Lietava. 

1) Obec Lietava v súlade s ustanoveniami § 140 školského zákona určuje výšku príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach 
nasledovne. 



MŠ - I. finančné pásmo 

Ukazovateľ Náklady na nákup Spolu Prísp. ZZ Dotácia Platby ZZ 
potravín na jedno náklady na režijné na za l/deň 
jedlo na náklady podporu (réžia 

nákup dieťaťa a doplato 
Desiata potravín k stravov k na 

Obed Olovrant acím nákup 
návykom potravín 

MŠ denná (stravník - 0,34 0,80 0,23 1,37 0,50 1,87 
dieťa MŠ) 
MŠ denná (stravní - 0,34 0,80 0,23 1,37 0,50 1,20 0,67 
dieťa MŠ, rok pred 
plnením povinnej 
školskej dochádzky 
Zamestnanci MŠ +ŠJ 1,26 1,26 0,50 1,76 

Základná škola - II. finančné pásmo 

Ukazovateľ Spolu Prísp. ZZ Stravný Dotácia na Platby ZZ 
náklady na na lístok podporu za l/deň 
nákup režijné spolu dieťaťa (réžia 
potravín náklady 

a ostatní 
k stravovacím 
návykom 

a doplatok 
na nákup 

obed stravníci potravín 
ZŠ - stravník - žiak 1,15 1,15 1,00 2,15 1,20 0,95 
prvého stupňa 
ZŠ - stravník - žiak 1,23 1,23 1,00 2,23 1,20 1,03 
druhého stupňa 
Zamestnanci 1,33 1,33 1,00 2,33 0 0 
Dôchodcovia 1,33 1,33 1,90 3,23 0 0 

2. Príspevok vo výške podľa bodu 2. Sa uhrádza vopred do desiateho dňa príslušného mesiaca 
poštovou poukážkou, prípadne na účet zariadenia. 

Článok 4 

Kontrolná činnosť 

Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú: 

a) poverení zamestnanci Obce Lietava 

b) hlavný kontrolór Obce Lietava 

c) poslanci Obecného zastupiteľstva v Lietave. 



Článok 5 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo dňa 13.8.2020 

Uznesením č. 52/2020 

2) Toto všeobecne záväzne nariadenie č. 2/2020 nadobúda účinnosť 1.9.2020. Na pripomienkovanie 

bolo vyvesené 15.7.2020 na úradnej tabuli a zvesené 12.8.2020. 

3) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 ruší VZN č. 2/2013. 

starosta obce 


