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Všeobecno-záväzné nariadenie Obce Častkov č. 1/2023 o 

o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku zákonného 

zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v 

školskej jedálni.  
 
 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Častkov vo veciach územnej   samosprávy  v  zmysle 

ustanovenia § 6 ods.1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a v zmysle § 6 zákona 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 zákona č . 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení nie ktorých zákonov  v  znení neskorších predpisov  

 

vydáva 

 

Všeobecno-záväzné nariadenie Obce Častkov č. 1/2023 o 

o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku zákonného 

zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v 

školskej jedálni.  
 

Čl.1 

Úvodné ustanovenie 

 

1.) Obec Častkov je zriaďovateľom: 

- Materská škola, Častkov 96 

- Základná škola, Častkov 130 

- Školská jedáleň, Častkov 96 

- ŠKD, Častkov 130.  

  

            Čl. 2 

              Materská škola  

  

1.) Materská škola v Častkove je zriadená pre vzdelávanie v predškolskom veku a 

uskutočňuje sa za čiastočnú úhradu.  

 

2.) Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca na 

čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa sumou najviac 15 % sumy 

životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c) zák. č.601/2003 Z. z. o 

životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

3.) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa 

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

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v 

hmotnej núdzi a príspevkov k dávkam v hmotnej núdzi,  

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



4.) Na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza príspevok v materskej škole za dieťa, 

ktoré:  

a) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným 

spôsobom  

b) 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 len pomernú časť určeného 

príspevku, ktorú určí riaditeľa zariadenia.  

 

5.) Výška príspevku za pobyt v Materskej škole v Častkove 15 € /slovom pätnásť  eur/mes. 

za jedno dieťa.  

  

Čl. 3 

Školský klub detí 

  

1.) Obec Častkov  je zriaďovateľom školského klubu pri Základnej škole v Častkove, ktorý 

zabezpečuje pre deti, ktoré plnia školskú dochádzku na základnej škole nenáročnú záujmovú 

činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na 

vyučovanie. 

2.) Za pobyt dieťaťa v školskom klube prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu 

výdavkov na jedno dieťa sumou najviac 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené 

dieťa podľa §2 písm. c) zák. č.601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmenách a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

3.) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí pri 

Základnej škole v Častkove je pre zákonného zástupcu žiaka: 

 - v prípade prvého dieťaťa  8,00 € / slovom osem eur/, 

 - v prípade druhého dieťaťa 6,00 € /slovom šesť eur/, 

 - v prípade tretieho dieťaťa 4,00 € /slovom štyri eurá/ . 

 

4.) Príspevok v školskom klube sa neuhrádza za dieťa, ak zákonný zástupca dieťaťa predloží 

doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávkam v hmotnej 

núdzi. 

 

5.) Na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza príspevok v školskom klube za dieťa, 

ktoré:  

a) má prerušenú dochádzku do školského klubu na viac ako 30 po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,  

b) nedochádza do školského klubu v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka 

školského klubu zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto 

prípadoch uhrádza zákonný zástupca len pomernú časť určeného príspevku, ktorú určí riaditeľ 

zariadenia.  

 

                                                Čl. 4  

                                          Školská jedáleň   

  

1.) V školskej jedálni v Častkove sa poskytuje stravovanie deťom, žiakom a zamestnancom v 

školských zariadeniach za čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín 



podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s uvedenými finančnými pásmami bez úhrady 

režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov.   

 

2.)  V školskej jedálni určuje obec Častkov výšku príspevku na stravovanie:  

  

- stravníkov vo veku 2 – 6 rokov vo výške 1,90 € /z toho 0,45 € za desiatu, obed za 

1,10 € a za olovrant 0,35 €/, 

- stravníkov žiakov základnej školy vo výške 1,50 € za obed, 

- stravníkov zamestnancov vo výške 2,20 € za obed, podľa finančného pásma B 

- cudzí stravníci podľa Smernice na stravovanie pre cudzích stravníkov, 

  

Čl. 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1.)  Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia Obce Častkov o výške príspevku 

za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa 

alebo žiaka  na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni sa 

ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Častkov č. 6/2011 o výške príspevku za pobyt 

dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosť školského klubu detí a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na 

čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni, ktoré bolo 

schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva v Častkove  č. 22/2011  zo dňa 14.9.2011. 

Ruší sa dodatok č. 1 k tomuto VZN, ktorý bol schválený Uznesením č. 70/2016 zo dňa 

19.9.2016, dodatok č. 2 k tomuto VZN, ktorý bol schválený Uznesením č. 29/2019 zo dňa 

10.6.2019 a dodatok č. 3 schválený Uznesením č. 152/2022 zo dňa 30.9.2022.  

 

2.) Obecné zastupiteľstvo v Častkove sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení Obce 

Častkov o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a o výške príspevku zákonného 

zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v 

školskej jedálni uznieslo dňa 12.12.2022  Uznesením č. 10/2022. 

 
3.) Účinnosť nadobúda dňa 1.1.2023.  

 

 

 

V Častkove 24.11.2022    ..................................................................

  

        Mgr. Eva Černeková 

                 starostka obce Častkov 

 

 

 

 

 


