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Všeobecne záväzné nariadenie obce Rovinka  

č. 5/2019 

o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu 

a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských 

zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Rovinka 
 

Obec Rovinka v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, § 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 

a príslušnými ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto 

všeobecne záväzné nariadenie: 

 

 

PRVÁ ČASŤ  

Všeobecné ustanovenia  

 

Článok 1 

Účel 

 

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bližšie upravuje práva a povinnosti rodičov alebo inej 

fyzickej osoby ako rodiča, ktorý má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do 

pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný zástupca“), ktoré 

navštevuje školy a školské zariadenia v zriaďovacej pôsobnosti obce Rovinka v súlade so 

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

ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

2) Obec Rovinka je zriaďovateľ týchto škôl: 

a) Materská škola, 

b) Základná škola. 

 

3) Obec Rovinka je zriaďovateľ týchto školských zariadení: 

a) Školský klub pri základnej škole, 

b) Školská jedáleň pri materskej škole. 

 

Článok 2 

Predmet 

 

Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je 

a) určenie výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

b) určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených 

s činnosťou školského klubu detí, 

c) určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej 

jedálni. 
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DRUHÁ ČASŤ  

Príspevky 

 

Článok 3 

Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 

 

1) Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je 200,00 eur mesačne. 

 

2) Ak dieťa a jeden jeho zákonný zástupca majú v obci trvalý pobyt, výška príspevku sa zníži 

o 100 eur mesačne. 

 

3) Ak dieťa a jeho obaja zákonní zástupcovia, resp. jeden, ak má dieťa len jedného zákonného 

zástupcu, majú v obci trvalý pobyt, výška príspevku sa zníži o 160 eur mesačne. 

 

4) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole uhrádza jeho zákonný zástupca vopred do 10. 

dňa v kalendárnom mesiaci. 

 

Článok 4 

Oslobodenie od platenia príspevku za pobyt v materskej škole 

 

1) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, 

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

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

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

c) ktoré je umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu. 

 

2) Na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa príspevok za pobyt dieťaťa 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. V týchto prípadoch zákonný zástupca uhrádza pomernú časť určeného 

príspevku. 

 

3) V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže zriaďovateľ na základe písomnej žiadosti 

zákonného zástupcu dieťaťa rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku. V prípade 

zníženia zákonný zástupca uhrádza zostávajúcu časť určeného príspevku. 

 

 

TRETIA ČASŤ 

Školské zariadenia a výška príspevkov na čiastočnú úhradu ich nákladov 

 

Článok 5 

Školský klub detí 

 

1) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí sa určuje 

vo výške 40,00 eur mesačne. 
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2) Ak dieťa a jeho obaja zákonní zástupcovia, resp. jeden, ak má dieťa len jedného zákonného 

zástupcu, majú v obci trvalý pobyt, výška príspevku sa zníži o 20 eur mesačne. 

 

3) Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ranného školského 

klubu detí sa určuje vo výške 2,00 eur (žiaci všetkých ročníkov, ktorí nenavštevujú 

popoludňajší klub, vrátane žiakov 5. a 6. ročníka). 

 

4) Príspevok uhrádza zákonný zástupca žiaka vždy na mesiac vopred. Výšku príspevku za 

jednotlivý mesiac, termín a spôsob úhrady určí vedúci školského klubu detí. 

 

5) Ak zákonný zástupca žiaka písomne požiada o zníženie alebo odpustenie príspevku 

a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke 

k hmotnej núdzi podľa osobitného zákona, zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení alebo 

odpustení príspevku. Zriaďovateľ môže na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu 

žiaka rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku aj v prípadoch hodných osobitného 

zreteľa. V prípade zníženia zákonný zástupca uhrádza zostávajúcu časť určeného 

príspevku. 

 

Článok 6 

Školská jedáleň 

 

1) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín podľa vekových skupín: 

 

a) Materská škola - deti 

(v zriaďovateľskej pôsobnosti obce) 

veková kategória – do 6 rokov 1,27 € 

z toho: desiata 0,30 € 

 obed 0,72 € 

 olovrant 0,25 € 

 

b) Materská škola - cudzí stravníci 

(súkromná MŠ, iné zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, ktorí si hradia 

náklady v plnej výške) 

veková kategória – do 6 rokov 2,74 € 

z toho: desiata 0,66 € 

 obed 1,47 € 

 olovrant 0,61 € 

 

c) Základná škola - žiaci 

(v zriaďovateľskej pôsobnosti obce) 

veková kategória - od 6 do 11 rokov (1. stupeň) – obed 1,09 € 

 

veková kategória - od 11 do 15 rokov (2. stupeň) – obed 1,16 € 

 

d) Základná škola - cudzí stravníci 

(zariadenia, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a hradia si náklady v plnej 

výške) 

veková kategória - od 6 do 11 rokov (1. stupeň) – obed 2,60 € 

 

veková kategória - od 11 do 15 rokov (2. stupeň) – obed 2,67 € 
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e) Dospelí stravníci - zamestnanci – obed 2,74 € 

 

f) Dospelí stravníci - cudzí stravníci – obed 2,74 € 

 

g) Dôchodcovia – obed 2,74 € 

 

2) K bodu 1 písm. a) a písm. c) sa určuje výška príspevku na úhradu režijných nákladov 

v školskej jedálni pre dieťa alebo žiaka vo výške 0,50 eur / 1 dieťa, žiak / 1 deň. 

 

3) Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, zamestnanec alebo cudzí 

stravník školy alebo školského zariadenia vždy na mesiac vopred. Výšku príspevku za 

jednotlivý mesiac, termín a spôsob úhrady určí vedúci školskej jedálne. 

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenie 

 

1) Pokiaľ nie je vo všeobecnom záväznom nariadení uvedená podrobnejšia úprava, táto je 

uvedená v zákone č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov 

(školský zákon). 

 

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce 

Rovinka dňa 29. 05. 2019 uznesením č. 54/2019. 

 

3) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie obce 

Rovinka č. 3/2016 vrátane dodatkov č. 1 a č. 2 k tomuto nariadeniu. 

 

4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01. 09. 2019. 

 

 

 

 

 

 Milan Kubeš 

 starosta obce 

 


