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Obecné zastupiteľstvo v Slopnej v zmysle § 6 ods.1/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z.n.p. a v súlade s ustanoveniami §§ 114 a 141 zákona NR SR č. 
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  

 
v y d á v a 

 
 
 

 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  
č. 18/2014 

 

 

 

 

 

 
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť 

školského klubu detí a nákladov spojených s výdajnou školskou jedálňou 
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§ 1 
Predmet úpravy 

Toto VZN bližšie upravuje práva a povinnosti rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorej 
bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia 
súdu a navštevuje školský klub detí (ŠKD) a výdajnú školskú jedáleň (VŠJ) v ZŠ Slopná, ktorej 
zriaďovateľom je obec. 
 

§ 2 
Poplatok na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s činnosťou školského klubu detí 

1) Obec Slopná v súlade s ustanovením § 114 ods.6 školského zákona určuje mesačný príspevok na 
čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD pri ZŠ Slopná, ktorej zriaďovateľom je 
Obec Slopná vo výške: 2,00 €/mesiac.  
Táto suma v súlade s § 28, ods. 6 školského zákona neprevyšuje 15% sumy životného minima pre 
jedno nezaopatrené dieťa podľa ustanovenia § 2 písm.c) zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom 
minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Opatrenia 
MPSVaR o úprave súm životného minima na dané obdobie. 

2) Rozhodnutie o prijatí a výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD 
vydá zákonnému zástupcovi dieťaťa riaditeľka ZŠ Slopnáv súlade s ustanovením § 5 ods.3 písm. 
j) 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. 

 
§ 3 

Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni a podmienky tejto 
úhrady 

1) Obec Slopná v súlade s ustanovením §141 ods. 5, 6 školského zákona určuje výšku na čiastočnú 
úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni v ZŠ Slopná, ktorej je zriaďovateľom je obec takto: 

a) Pre dieťa ZŠ Slopná (1. – 4. ročník) vo výške:  1,01 €/obed 
b) Pre deti v hmotnej núdzi vo výške:    0,01 €/obed 
c) Pre dospelých stravníkov vo výške:   1,19 €/obed 

2) Režijné náklady sú hradené z rozpočtu obce. 
 

§ 4 
Platenie príspevku 

1) Termín a spôsob platenia príspevku v ŠKD určí riaditeľka ZŠ interným predpisom, ktorý musí byť 
riadne zverejnený na verejne prístupnom mieste v budove školy. 

2) Príspevok za stravu dieťaťa platí zákonný zástupca alebo dospelý stravník do 15. dňa príslušného 
kalendárneho mesiaca poštovou poukážkou alebo prevodom na účet v zmysle pokynov uvedených 
na zápisnom lístku na odber stravy, ktorý obdrží stravník alebo zákonný zástupca na začiatku 
príslušného školského roku od triedneho učiteľa. 

 
§ 5 

Záverečné ustanovenia 

1) Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Slopná č. 33/2014/1 zo dňa 
13.11.2014. 

2) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Slopná. 
3) Toto VZN je prístupne k nahliadnutiu na Obecnom úrade Slopná alebo na webovej stránke obce – 

www.slopna.sk. 
 
 
V Slopnej dňa 14.11.2014      ______________________ 
         Mgr. Eva Košaríková 
         starostka obce 


