
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Klokočov 
č. 7/2016 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klokočov 
 
 

VZN vyvesené: 09.12. 2016                                               VZN zvesené: 
 
 
 Obecné zastupiteľstvo v Klokočove v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a na základe doplnkov zákona č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších 
predpisov 
 
 

V Y D Á V A 
 

Všeobecne záväzné nariadenie,  
ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

 v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klokočov 
 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku 
za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí, výšku príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výšku príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov na činnosť centra voľného času. 
 

2) Pre účely tohto nariadenia je školou  základná škola a školskými zariadeniami: 
materská škola,  školský klub detí, centrum voľného času a Školská jedáleň pri ZŠ 
Klokočov. 

 

§2 
Materská škola 

 

1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú 
úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 7,00 €. 
 

2) Príspevok v materskej škole 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 v hmotnej 
núdzi, 

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu, 
d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 
preukázateľným spôsobom 
 

3) Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa 
v Materskej škole Klokočov – Ústredie, uhrádza vopred do 15. dňa v kalendárnom 
mesiaci. 
 
 

§3 
Školský klub detí 

 
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva 

zákonný zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka 2,00 €. 
 

2) Riaditeľ základnej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa 
ods. 1), ak zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada riaditeľa školy a predloží 
žiadosť spoločne s dokladom o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi 
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, alebo iný doklad na zníženie alebo odpustenie 
príspevku. 
 
 

3) Príspevok sa uhrádza  do 15. dňa príslušného  kalendárneho mesiaca. Príspevok je 
možné uhradiť jednou platbou naraz na viac mesiacov. 

 

§4 

Školská jedáleň pri základnej škole 

 

1) Zákonný zástupca žiaka uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov 
na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými 
pásmami určenými Ministerstvom školstva bez úhrady režijných nákladov na výrobu 
a výdaj jedál a nápojov.  
 

2) Schválenie finančného limitu a réžie na nákup potravín – 3. finančné pásmo:  
 
 
 
 



Materská škola:  

Desiata : 0,28 €  Obed: 0,68 €  Olovrant: 0,23 €  Spolu: 1,19 € 

      Režijné náklady: paušálne 1,00 € mesačne 

Základná škola 6-11 rokov:  

Desiata: 0,33 € Obed: 1,01 €  Režijné náklady: paušálne 1,00 € mesačne 

 

Základná škola 11-15 rokov:  

Desiata: 0,33 € Obed: 1,09€  Režijné náklady: paušálne 1,00 € mesačne 

Zamestnanci:  

             Obed: 2,32 €  Potraviny: 1,19 € Režijné náklady: 1,13 € 

Cudzí stravníci:   

   Obed: 2,32 €  Potraviny: 1,19 € Režijné náklady: 1,13 € 

 

§5 

Centrum voľného času 

 

1) Výška ročného príspevku na jedno dieťa na sumu 2,00 € za jeden záujmový 
útvar pre žiakov ZŠ Klokočov a 10,00 € ročne pre žiakov z okolitých obcí 
a miest.  

2) Príspevok sa uhrádza v stanovenom termíne, t. j. do 28.februára príslušného 
kalendárneho roka. 

3) Riaditeľ CVČ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ods. 
1), ak zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada riaditeľa CVČ a predloží 
žiadosť spoločne s dokladom o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi 
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, alebo iný doklad na zníženie alebo 
odpustenie príspevku. 

 

 

§6 

Zrušovacie ustanovenia 

 

1. Týmto VZN sa ruší  VZN  č. 4/2008  o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
       v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Klokočov a    
       následne všetkých úprav. 

 



1. Počas vyvesenia návrhu VZN neboli podané námietky od občanov a od inštitúcií.  

 

§ 7 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného 
zastupiteľstva Obce Klokočov  č. 222/2016 s úpravou dňa 02.12. 2016 a nadobúda 
účinnosť 01.01.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

                     Veronika Haferová 

         Starostka obce 

 

 

 

 

 

 
 


