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Obecné zastupiteľstvo v Tvrdošovciach na základe pôsobnosti podľa  § 6 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov  a podľa zákona NR SR  č. 

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

zákonov vydáva 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE TVRDOŠOVCE  

č. 6/2015 

o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov  za pobyt dieťaťa 

v materskej škole zriadenej obcou, 

o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu 

detí, 

o výške príspevku na čiastočnú  úhradu nákladov,  výšku príspevku na režijné náklady  

a podmienky úhrady v školskej jedálni 

 

 

Článok  1 

Úvodné ustanovenia 

 

Účelom tohto VZN je upraviť podľa § 28 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o 

výchove a vzdelávaní výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 

úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou, podľa § 114 ods. 6  

výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu 

detí, a podľa § 140 ods. 9 a ods. 10  výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku 

príspevku na režijné náklady  a podmienky úhrady v školskej jedálni. 

 

Článok 2 

Podmienky a výška príspevkov 

 

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov  

za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou mesačne             8,00 € 

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10.dňa v kalendárnom mesiaci. 

 

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti  

školského klubu detí               4,00 € 

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10.dňa v kalendárnom mesiaci. 

 

 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 

v školskej jedálni  

 

Materská škola: 

za jednu desiatu         0,26 € 

za jeden obed         0,64 € 

za jeden olovrant         0,22 € 

spolu          1,12 € 

 

Pre dospelé osoby - zamestnanci       2,37 € 

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 15.dňa v kalendárnom mesiaci. 

 



 

-2- 

 

 

Základná škola za jedno odobraté jedlo: 

Ročníky 1-4              0,95 € 

Ročníky 5-9         1,01 € 

 

Pre dospelé osoby – zamestnanci       2,57 € 

 

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1. Na tomto VZN  sa  uznieslo Obecné zastupiteľstvo  v Tvrdošovciach dňa  16.11.2015, 

pod číslom uznesenia 9/16112015, písm. A, bod 2. 

2. Toto VZN  nadobúda účinnosť od 01.01.2016. 

3. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší platnosť  Všeobecne záväzné nariadenie 

obce č. 6/2014 o výške príspevku   za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej 

obcou, o výške mesačného príspevku na čiastočnú náhradu nákladov na činnosť 

školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú  úhradu nákladov a podmienky 

úhrady v školskej jedálni zo dňa  22.10.2014 uznesením č. 36/22102014, písm. A bod 

2. 

 

 

            

                    Ing. Marián Tóth 

                   starosta obce 

 

 

  


