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Verejné pripomienkové konanie 

 
Obecný úrad Miloslavov  podľa § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov dáva vyvesením na mieste v obci obvyklom na verejné 

pripomienkové konanie 

Návrh 

 

Všeobecne záväzné nariadenie  

 

č.  1/2021  

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Miloslavov, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o mieste 

a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole 
  

Dňom vyvesenia návrhu začína plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej môžu právnické a 

fyzické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia 

• v písomnej forme – na adresu obecného úradu – Radničné námestie 181/1, 900 42 

Miloslavov,  

• elektronicky – na adresu info@miloslavov.sk  

• ústne do zápisnice počas stránkových hodín 

 

obecného úradu, a to od 23.07.2021 do 02.08.2021 

 

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to 

–  doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. 

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá, inak k nej navrhovateľ nariadenia nemusí 

prihliadať. 
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NÁVRH  
 

O B E C   M I L O S L A V O V 

 

                                                                     

Všeobecne záväzné nariadenie  

 

č.    1/2021 

 
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  

v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Miloslavov, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o mieste 

a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole 

 
 

 

 

 

Dodržanie lehôt podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení: 

 
Vyvesenie návrhu VZN na úradnej tabuli a webovej stránke: 23.07.2021 

Dátum začatia pripomienkovania návrhu VZN: 23.07.2021 

Dátum ukončenia pripomienkovania návrhu VZN: 02.08.2021 

VZN  schválené Obecným zastupiteľstvom dňa:   

Vyhlásenie VZN na úradnej tabuli a na webovej stránke dňa:   

VZN nadobúda účinnosť dňa:   

 

 

 

 

úradná pečiatka 

s erbom obce 

 

 

 

za obec : 
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Všeobecne záväzné nariadenie  
č.  1/2021 

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Miloslavov, o výške príspevku na úhradu 

režijných nákladov a o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v základnej škole 

 

Obec Miloslavov podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov,  podľa § 28, § 114,  § 140 a § 141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov a podľa § 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 vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie. 

 

 

Čl. I. 

Úvodné ustanovenia 

 

(1.) Týmto Všeobecne záväzným nariadením ( ďalej len“ nariadenie“) sa  

a.) určuje výška a spôsob platby príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a            

v školských  zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Miloslavov,  

b.) určuje výšku príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni, 

c.) upravuje povinnosť zákonného zástupcu dieťaťa prihlásiť dieťa na plnenie povinnej   

školskej dochádzky v základnej škole. 

(2.) Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach ( ďalej len  

„príspevok“) upravené týmto nariadením zahŕňajú 

a.) príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

b.) príspevok na činnosť školského klubu, 

c.) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, 

d.) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni.   

 

 

Čl. II. 

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole 

 

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

výdavkov na prevádzku  materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou                            

50,00  EUR/mesiac;  

 

                                                                                                                           

Čl. III. 

Školský klub detí 

 

(1.) Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí 

je 40,00 EUR/ mesiac; 

a.) ak má zákonný zástupca v školskom klube detí súčasne druhé nezaopatrené dieťa, 

uplatní sa zľava 50 % za druhé dieťa; 

b.) ak má zákonný zástupca v školskom klube detí súčasne tretie  a ďalšie nezaopatrené 

dieťa, uplatní sa zľava 75 % za tretie a ďalšie dieťa; 
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Čl. IV. 

Školská jedáleň pri MŠ 

 

(1.) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín z 3. pásma s účinnosťou 

od 01.09.2019 sa určuje pre: 

a.) vekovú kategóriu  do 6 rokov            - desiata       0,38 EUR; 

                                                                       - obed          0,90 EUR;  

                                                                       - olovrant     0,26 EUR; 

b.) dospelých stravníkov                         - obed          1,41 EUR; 

(2.) Výška príspevku na úhradu režijných nákladov sa pre dieťa určuje vo výške 0,56 EUR/1 

dieťa/ 1 deň; 

(3.) Príspevok na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni  môže zriaďovateľ  svojím 

rozhodnutím čiastočne alebo úplne odpustiť, ak zákonný zástupca dieťaťa predloží doklad 

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

(4.) Výška príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni sa pre dospelých 

stravníkov a stravníkov školských zariadení určuje na 1,69 EUR/jeden obed.  

(5.) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a príspevok na úhradu režijných 

nákladov sa uhrádzajú spolu do 15. dňa v nasledujúcom mesiaci na účet  školskej jedálne.                                                                   

 

 

Čl. V 

Výdajná školská  jedáleň v priestoroch Základnej škole Miloslavov so sídlom Hlavná ulica 

81/42 

 

Týmto nariadením určuje zriaďovateľ základnej školy, Obec Miloslavov, pre určenie príspevku 

zákonného zástupcu žiaka na stravu  III. finančné pásmo s účinnosťou od 1.9.2019: 

• Cena 1 obed pre žiaka 1. stupňa ZŠ 

a.) cena potravín                         1,21 EUR   

b.) čiastočná úhrada režijných nákladov                    0,73 EUR 

Cena stravného lístka  pre zákonného zástupcu žiaka s DPH:             1,94 EUR   

 

Po použití dotácie Strava zadarmo vo výške 1,20 EUR/obed  uhrádza zákonný zástupca  

sumu: 0,74 EUR 

c.) finančný príspevok obce na režijné náklady dodávateľa          0,51 EUR/1 stravný lístok 

 

• Cena 1 obed pre žiaka 2. stupňa ZŠ 

 

a.) cena potravín:                        1,30 EUR  

b.) čiastočná úhrada režijných nákladov                        0,74 EUR 

Cena stravného lístka  pre zákonného zástupcu žiaka s DPH:              2,04 EUR 

 

Po použití dotácie Strava zadarmo vo výške 1,20 EUR/obed uhrádza zákonný zástupca  

sumu: 0,84 EUR 

c.) finančný príspevok obce na režijné náklady dodávateľa:      0,46 EUR/1 stravný lístok.“ 
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Čl. VI 

Základná škola 

Určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ 

 

(1.) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v základnej škole (ďalej len „zápis“).  

(2.) Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď 

dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.  

(3.) Zápis detí do základnej školy sa vykoná v období stanovenom v zákone č. 245/2008 Z. z.. 

Presný dátum určí riaditeľ ZŠ a zabezpečí zverejnenie oznamu o zápise na úradnej tabuli a na 

webovej stránke obce.  

  

 

Čl. VII 

Záverečné ustanovenie 

 

(1.) Pokiaľ nie je v nariadení podrobnejšia úprava, odkazuje sa na školský zákon, zákon o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve, zákon o financovaní škôl a školských zariadení a na 

vykonávacie predpisy vydané na ich základe.  

(2.) Týmto nariadením sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevku v 

školách a školských zariadeniach č. 2/2020. 

(3.) Na tomto nariadení obce Miloslavov sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Miloslavove dňa 

.....................  uznesením OZ č. ......................... 

(4.) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo  

v Miloslavove. 

(5.) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.09.2021.  

 

 

 

 

                                                                                                             Milan  Baďanský 

                                                                                                                 starosta obce  

 


