
 
 

 

 

 

 

 

Obec Brestov v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších právnych predpisov, § 6 ods.2 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 

v zmysle § 28 ods. 5, § 49 ods. 4 , § 114 ods. 6, § 116 ods.6, § 140 ods. 9,10 zákona č. 

245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (ďalej len „školský zákon“) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 

v y d á v a 

 toto 

 

všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov v materskej škole a v školskej jedálni 

 
/ďalej len „VZN“/ 

 

§ 1 

Predmet a účel nariadenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje výšku príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a zariadení školského stravovania podľa 

osobitných predpisov, ktorých zriaďovateľom je obec Brestov. 

2. Príspevky upravené v tomto VZN zahŕňajú: 

a) príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole  

b) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského stravovania 

 

§ 2 

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole 

 

1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu 

výdavkov materskej školy sumu 6 EUR mesačne. Príspevok za pobyt dieťaťa 

v materskej škole sa uhrádza do konca daného kalendárneho mesiaca. 

2. Príspevok podľa odseku (1) 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 príspevkov k dávke v hmotnej núdzi  

c) ktoré je 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 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 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Brestov č. 03/2023 o určení 

výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej 

škole a v zariadení školského stravovania 



závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť 

určeného príspevku. 

 

§ 3 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského stravovania  

 

1. Zariadenie školského stravovania – školská jedáleň pri materskej škole poskytuje 

stravovanie deťom navštevujúcim materskú školu a dospelým stravníkom za čiastočnú 

úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo dospelý stravník vo 

výške nákladov na nákup potravín podľa druhu a vekových kategórií stravníkov v 

nadväznosti na odporúčané výživové dávky a režijné náklady na jedlo. Zákonný 

zástupca dieťaťa alebo dospelý stravník zároveň prispieva na úhradu režijných 

nákladov vo výške určenej zriaďovateľom  

 

2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a príspevok na úhradu režijných nákladov 

uhrádza zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo dospelý stravník podľa 

nasledovnej tabuľky: 

 

Stravník Príspevok na úhradu 

potravín 

Príspevok na úhradu 

režijných nákladov 

Spolu (celkom) 

Deti, navštevujúce 

MŠ – celodenný 

pobyt 

1,70 EUR 

(desiata: 0,40 EUR, 

obed: 1,00 EUR 

a olovrant: 0,30 

EUR) 

0 EUR 1,70 EUR 

Deti navštevujúce 

MŠ – poldenný 

pobyt (desiata + 

obed) 

1,40 EUR 

(desiata: 0,40 EUR, 

obed: 1,00 EUR) 

0 EUR 1,40 EUR 

Zamestnanci obce 

(obed) 

1,70 EUR 0 EUR 1,70 EUR 

Dôchodcovia 

s trvalým pobytom 

na území obce 

Brestov (obed) 

1,70 EUR 1,50 EUR 3,20 EUR 

Ostatní stravníci 

(obed) 

1,70 EUR 2,70 EUR 4,40 EUR 

 

 

3. Príspevok podľa odseku (2) sa uhrádza v deň určený vedúcou školskej jedálne, 

najneskôr však do 10. dňa nasledovného kalendárneho mesiaca. Vyčíslenú výšku 

príspevku pre príslušný kalendárny mesiac oznámi vedúca školskej jedálne najneskôr 

do posledného pracovného dňa predchádzajúceho mesiaca. 

 

 

§ 11 

Prechodné, zrušovacie a záverečné ustanovenia 

 

1. Obecné zastupiteľstvo obce Brestov sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom 

zasadnutí dňa 30.12.2022 uznesením č. 63-30/12-2022  



2. Dňom účinnosti tohto VZN stráca platnosť a účinnosť VZN č. 04/2022 o určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v zariadení školského 

stravovania. 

 

3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom vyvesenia na 

úradnej tabuli obce. 

 

  

 

4. Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 14.12.2022 

                                 - zverejnený na internetovej adrese obce dňa : 14.12.2022 

 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(vrátane): 29.12..2022 

 

Doručené pripomienky (počet) : 0 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 30.12.2022 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa 30.12.2022 
 
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Brestove dňa 30.12.2022 

 

pod č. 63-30/12-2022 

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Brestov  dňa : 02.01.2023 

 

VZN vyvesené na internetovej stránke obce Brestov dňa: 02.01.2023 

 

VZN zvesené z úradnej tabule obce Brestov dňa : 17.01.2023 

 

VZN nadobúda účinnosť dňom 01.02.2023 
 
 
 

 

V Brestove, dňa 02.01.2023                                             

 

 

        Pavol German 

                                                                                              Starosta obce  

 

 

 


