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 Obecné zastupiteľstvo v Hornom Mýte na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na ustanovenie zákona SNR č. 

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

v y d á v a pre územie obce Horné Mýto toto 

VŠEOBECNE ZÁVӒZNOM NARIADENÍ 

/ ďalej len „ VZN“ / 

Č. 1/2023 

o určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole , o určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 

pri MŠ a o určení výšky príspevku na režijné náklady  

 
Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Mýto o určení finančného pásma a 

stanovení výšky príspevku za stravovanie sa týka školskej jedálne pri materskej škole 

ktorej zriaďovateľom je obec Horné Mýto. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom 

navštevujúcim materskú školu, ako aj zamestnancom MŠ a ŠJ a cudzím stravníkom za 

čiastočnú úhradu nákladov, ktorú uhrádzajú zákonní zástupcovia detí a dospelí stravníci 

vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti 

na odporúčané výživové dávky. 

 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/ bližšie upravuje práva a povinnosti 

rodičov alebo inej FO než rodiča, ktorý má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo 

do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu /ďalej len zákonný zástupca/ 

navštevujúce  materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Horné Mýto v súlade so 

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

niektorých zákonov. 

 

3. Obec Horné Mýto je zriaďovateľom školských zariadení: 

a) Školská jedáleň pri MŠ v Hornom Mýte  

b) Materská škola s VJM v Hornom Mýte 
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         ČL.2 
Predmet 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/ určuje: 

 

a) výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole. 

b) výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej 

jedálni  

c) výšku príspevku na režijné náklady 

 

 
         ČL.3 
Materská škola 

 

1. Na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný 

zástupca dieťaťa mesačne sumou 10,00 € 

 

2.  Príspevok  sa neuhrádza zo zákona za dieťa: 

a) ktorý 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 príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, 

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

d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe      

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov      

preukázateľným spôsobom, 

e) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola 

prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými 

závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť 

určeného príspevku. 

 

3.  Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne do 10. dňa v príslušného mesiacai v 

hotovosti do pokladne Ocú v Hornom Mýte prostredníctvom riaditeľky MŠ. 
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ČL.4 
Školská jedáleň pri materskej školy 

1. Školská jedáleň zabezpečí prípravu, výdaj a konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov. 

2. V školskej jedálni sa môžu stravovať:  
 

a) deti predškolského veku, t.j. deti materskej školy  

b) zamestnanci MŠ a ŠJ 

c) fyzické osoby – cudzí stravníci 
 
3.  Školská jedáleň pri MŠ poskytuje: 

a) stravovanie deťom a zamestnancom (§140 zák. č.245/2008 Z.z.) za čiastočnú 
úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 
stravníkov v súlade s uvedenými finančnými pásmami (odporúčané výživové dávky) a 
za úhradu režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov. 

b) stravovanie fyzickým osobám (§140 zák. č.245/2008 Z.z.) za čiastočnú úhradu 
nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v 
súlade s uvedenými finančnými pásmami (odporúčané výživové dávky) a za úhradu 
režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov. 

 
4. Zriaďovateľ určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov: 

 
a) Materská škola - stravníci od 2 do 6 rokov 
 

Pásmo Desiata Obed Olovrant Réžia Spolu 

A – 1. 0,40 1,00 0,30 0,40 2,10 

 
b) Zamestnanci MŠ a ŠJ 

Pásmo Desiata Obed Olovrant Réžia Spolu 

B- 5. - 2,80 - - 2,80 
 

c) Fyzické osoby 

Pásmo Desiata Obed Olovrant Réžia Spolu 

B-5. - 2,80 - 1,50 4,30 

 

5. Zriaďovateľ určuje podmienky úhrady nasledovne: 

a) deti MŠ, zamestnanci MŠ a ŠJ a fyzické osoby sú povinné uhradiť finančný 
príspevok poštovou poukážkou  alebo bankovým prevodom na účet ŠJ. 
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b) Zákonný zástupca dieťaťa ,zamestnanci MŠ a ŠJ a fyzické osoby sú povinné uhradiť 
finančný príspevok mesačne najneskôr do 15. dňa aktuálneho kalendárneho mesiaca.  
c)Prípadnú neúčasť na stravovaní je možné nahlásiť do 7:30 hodiny príslušného dňa u 

vedúcej školskej jedálne. 

d) Včas nahlásená neúčasť na stravovaní sa zohľadní v najbližšom mesiaci. 

ČL.5 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Hornom Mýte  
 
2. Na tomto VZN sa uznieslo OZ v Hornom Mýte dňa 27.02.2023 uznesenie č. 3/2023 
 
3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 16.03.2023  
 
 
Týmto VZN sa ruší VZN č. 2/2016 zo dňa 1.11.2016 spolu so zmenami.  
 
 
 
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 26.01.2023 

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 28.02.2023 

VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa:  

Návrh VZN zverejnené na internetovej úradnej adrese obce dňa: 07.02.2023 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 15.03.2023 

 
 
 
 
 
 
 

.............................................................  
Ernest Almási 
starosta obce 


