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         OBEC DOLNÉ SRNIE      

    

Návrh 

   

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2023 

o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole 

a vo výdajni ŠJ pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolné Srnie 

 

Návrh VZN č. 1/2023 :  

a) vyvesený na úradnej tabuli obce Dolné Srnie dňa: 03.01.2023 

b) zverejnený na web. sídle obce Dolné Srnie dňa: 03.01.2023 

c) zvesený dňa:  

 

Pripomienky zasielať : 

 Písomne na adresu: Obec Dolné Srnie, 916 41 Dolné Srnie 242 

 Ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Dolnom Srní  

 Elektronicky na e-mailovú adresu: starosta@dolnesrnie.sk, sekretariat@dolnesrnie.sk  

 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN č. 1/2023 do(včítane): 13.01.2023 

Doručené pripomienky (počet) :  

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č. 1/2023 uskutočnené dňa  

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č. 1/2023 doručené poslancom dňa  

VZN č. 1/2023 schválené Obecným zastupiteľstvom v Dolnom Srní dňa  

uznesením  č.            

VZN č. 1/2023 vyvesené na úradnej tabuli obce Dolné Srnie dňa:  

VZN č. 1/2023 zverejnené na webovom sídle obce dňa:  

VZN č. 1/2023 zvesené z úradnej tabule obce dňa:  

VZN č. 1/2023 nadobúda účinnosť dňom 

 

 

 

úradná pečiatka                 Renáta Žákovicová 

        s erbom obce                       starosta obce 

 

 

január  2023 
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Obecné zastupiteľstvo Dolné Srnie podľa § 6 ods.1, § 11 ods. 4 písm. g)  zákona č. 369/ 1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 28 ods. 5 a § 140 ods. 

9 a ods.10 zákona č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v súlade so zákonom č. 601/ 2003 Z. z. o životnom minime 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva s účinnosťou 

toto 
 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2023 

o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole 

a vo výdajni ŠJ pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolné Srnie 

( ďalej len „VZN“ ) 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole (ďalej len „MŠ“) a vo výdajni 

školskej jedálne pri MŠ (ďalej len „VŠJ“) v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolné Srnie, 

prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačným príspevkom, ktorého výšku určuje Obec Dolné 

Srnie ako zriaďovateľ VZN. 

 

2. Účelom tohto VZN je určenie výšky mesačného príspevku za pobyt v MŠ a určenie 

výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním             

vo VŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolné Srnie a stanovenie ďalších postupov 

a podmienok pre úhradu tohto príspevku. 
 

3. Príspevok je príjmom rozpočtu Obce Dolné Srnie. 
 

Článok 2 

Určenie výšky príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ 

 

1. Obec Dolné Srnie ako zriaďovateľ MŠ určuje výšku finančného príspevku zákonného 

zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ. 
 

2. Za pobyt dieťaťa v MŠ uvedených v článku 1 ods. 1. písm. a) prispieva zákonný 

zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ mesačne takto: 
 

a) za celodenný pobyt sumou vo výške 15,- € pre jedno nezaopatrené dieťa, 

b) za poldenný pobyt sumou vo výške 10,- € pre jedno nezaopatrené dieťa. 

Poplatok sa uhrádza v mesačných intervaloch do 15. dňa  v danom mesiaci. 

 

3. Príspevok na základe tohto VZN sa neuhrádza za dieťa: 
 

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

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom   

dávky v hmotnej núdzi a príspevok k dávke v hmotnej núdzi, 

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

d) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom, 
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e) ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka 

zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v tých prípadoch sa uhrádza len pomerná 

časť príspevku. 

 

Článok 3 

Výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie detí v MŠ 
 

1. Obec Dolné Srnie ako zriaďovateľ poskytuje stravovanie deťom v MŠ dovozom stravy 

na základe Zmluvy o zabezpečení stravovania uzatvorenej s dodávateľom Z&J SK s.r.o., 

Bošáca č. 314, zastúpená konateľom Jánom Ďurinom. Strava sa dodáva v uzatvorených 

antikorových nádobách. Za kvalitu a predpísané množstvo stravy zodpovedá dodávateľ. 
 

2. VŠJ, ktorej zriaďovateľom je Obec Dolné Srnie, poskytuje stravovanie deťom za 

čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup 

potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. 
 

3. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup 

potravín podľa vekových kategórií stravníkov je určený za každý stravovací deň 

v nadväznosti na Finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo vydaných MŠ 

SR s účinnosťou od 1.1.2023 nasledovne: 
 

 

Ukazovateľ 

 

Finančný limit na nákup potravín 

2. finančné pásmo 

 

Spolu  

cena jedla 

 
desiata obed olovrant 

Materská škola 

stravník – dieťa MŠ 

od 2 – 6 rokov 

2. pásmo 

 

0,45 € 

 

 

1,10 € 

 

 

0,35 € 

 

 

1,90 € 

 

 

4. VŠJ pri MŠ, ktorej zriaďovateľom je Obec Dolné Srnie, poskytuje stravovanie pre 

dospelého stravníka – zamestnanca nasledovne: 

 

 

Ukazovateľ 

 

 

Obed 

 

 

Čiastočná úhrada režijných 

nákladov zamestnanca 

 

 

Spolu 

 

Dospelý stravník 

(zamestnanec) 

2,20 € 1,21 € 3,41 € 

 
5. Zákonný zástupca dieťaťa a dospelý stravník je povinný uhradiť platbu mesačne, a to 

prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou. 

 

Článok 4 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

1. Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Srní sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom 

nariadení č. 1/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 
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v MŠ a vo VŠJ pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolné Srnie dňa .............. 

uznesením číslo .............. 
 

2. Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší VZN č. 1/2013, ktoré bolo schválené            

dňa 15. 03. 2013 uznesením OZ č. 151/2013. 
 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. 03. 2023. 

 

 

V Dolnom Srní, dňa  

 

 

                                                                                             ........................................... 

            Renáta Žákovicová   

                         starostka obce                           

  

 


