
                                                   Dodatok č. 1/2019 

 

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Rudina č. 1/2019 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ŠKD a výšky príspevku na režijné náklady a podmienky 

úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rudina. 

 

Obecné zastupiteľstvo Rudina v zmysle § 6 zákona 369/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších   predpisov  sa   uznieslo   na  dodatku  č. 1/2019   (ďalej   len  „dodatok  č. 1“)   k 

Všeobecne   záväznému   nariadeniu   obce  Rudina  č. 1/2019   o určení   výšky  príspevku na 

čiastočnú  úhradu nákladov  v MŠ,  ŠKD a výšky príspevku  na režijné  náklady a  podmienky 

úhrady  v  školskej  jedálni v  zriaďovateľskej  pôsobnosti  obce  Rudina  (ďalej  len   VZN č. 

1/2019“) 

 
 
 

Dodatkom č. 1 sa mení VZN č. 1/2019 nasledovne. 
 
 

Čl. 2 

Vypúšťa sa: 

 

ods. 2 

(Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt 

dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou určí zriaďovateľ všeobecným záväzným 

nariadením). 

 

 

 

Upravujú sa odseky: 

ods. 3 ako ods. 2, ods.4 ako ods. 3, ods. 5 na ods. 4 

 

 

Dopĺňa sa: 
 

5) Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ sa neuhrádza: 

    a)  za dieťa , ktoré má jeden rok pred plnením školskej dochádzky 

    b)  zákonný   zástupca   predloží   riaditeľovi   materskej   školy   doklad  o  tom,  že  je 

         poberateľom   dávky  v hmotnej  núdzi a  príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa 

         príslušných právnych predpisov. 

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

 

6)  Príspevok sa neuhrádza za dieťa, ktoré   nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin 

alebo  bola   prerušená  prevádzka  MŠ   zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými 

dôvodmi. V  týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. 
 
 

 

 

 

 



 

Čl.3 

 

Vypúšťa sa: 

 

ods. 2 

(Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, 

určí všeobecne záväzným nariadením obec, ktorá je jeho zriaďovateľom). 

 

Upravujú sa odseky: 

 

ods. 3 ako ods. 2, ods.4 ako ods. 3 

 

Dopĺňa sa: 

 

4) Riaditeľ školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak   zákonný zástupca 

žiaka o  to písomne  požiada  a predloží  doklad,  že  je poberateľom    dávky v hmotnej núdzi 

a príspevkov  k  dávke v  hmotnej  núdzi  podľa príslušných  právnych    predpisov. Nárok na 

zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú podmienky, ktoré takúto 

zmenu odôvodňujú. 

 

 

Čl.4 

Dopĺňa sa: 

 

1) Stravníkmi     školskej   jedálne   môžu   byť deti,   žiaci,  zamestnanci  školy  a   školského 

zariadenia. So   súhlasom   zriaďovateľa  a  príslušného  RÚVZ   sa  môžu v  školskej   jedálni 

stravovať a iné fyzické osoby. 

 

Upravujú sa odseky: 

 

ods. 1 ako ods. 2, ods.2 ako ods. 3 ods. 3 ako ods.4 

 

 

Čl.3 

Čl. 3 vymazáva sa nahrádza sa Čl. 5 s novým znením: 

 

 

Čl. 5 

 

Podmienky úhrady v školskej jedálni a podmienky pri poskytnutí stravovania formou 

dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom 
 

1)  Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej dotácia)  sa poskytuje 

vo  výške  1,20 € za každý deň, v ktorom  sa  dieťa zúčastnilo   výchovnovzdelávacej  činnosti 

v základnej škole a materskej škole a odobralo stravu. 

2) Dotácia sa od 01.09.2019 poskytuje: 

a)  na dieťa navštevujúce posledný ročník materskej školy (ďalej len MŠ) aj na dieťa 

s odkladom povinnej školskej dochádzky 

b)  na dieťa navštevujúce základnú školu (ďalej len „ZŠ“) 



c)  na   dieťa  vo veku  od 2 – 5  rokov    navštevujúce  materskú   školu  a   žijúce 

                v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je 

                 najviac vo výške životného minima. 

 

3)   Zákonný  zástupca   dieťaťa MŠ   školy, ktoré   sa zúčastnilo vyučovacieho procesu má 

povinnosť doplatiť   rozdiel medzi dotáciou a výškou finančného pásma nákladov na nákup 

potravín   a režijných nákladov na jeden deň pre predškolákov a deti v hmotnej núdzi sumu 

0,17 eur alebo zálohovo po 20,00 eur na polrok 

 

4)   Cena jedla pre iných stravníkov  zahŕňa náklady na nákup potravín   a   skutočnú výšku 

režijných nákladov. 

 

5) Rozdiel medzi dotáciou na  stravu a nákladom na nákup potravín školská jedáleň použije 

účelovo na nákup potravín pre stravníkov školskej jedálne. 

Zákonný zástupca  dieťaťa  v ZŠ  uhrádza  pri  zápise   dieťaťa  jednorazový    príspevok na 

stravovanie v sume 25,- eur. Podmienky nakladania a vrátenia príspevku na   stravovanie sú 

stanovené  v  zápisnom  lístku   stravníka . Všetky podmienky stravovania v základnej škole, 

úhrady a pod. sú uvedené v internom predpise a taktiež na zápisnom lístku stravníka. 

 

6) Ak dieťa  posledného  ročníka MŠ a žiak ZŠ, u ktorého podľa potvrdenia od ošetrujúceho 

lekára  (gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.)   zdravotný  stav   vyžaduje   osobitné 

stravovanie   a neodobralo   stravu  z  dôvodu,  že  zriaďovateľ    nezabezpečil  diétne   jedlo, 

poskytnutú       dotáciu       vyplatí   zriaďovateľ    zákonnému     zástupcovi     dieťaťa/žiaka 

prostredníctvom ZŠ. 

 

7)  Zákonný zástupca je  povinný    bezodkladne oznámiť  škole neúčasť ako aj dĺžku trvania 

neúčasti dieťaťa/žiaka  na výchovno-vzdelávacom procese a odhlásiť ho zo stravy. Z dôvodu 

iných   nepredvídateľných   prekážok   zo  strany   školy  alebo  zriaďovateľa bude dieťa/žiak 

automaticky zo stravy odhlásené. Zákonnému zástupcovi táto povinnosť nevzniká. 

 

 8) Odhlásenie zo  stravy  je možné  nahlásiť najneskôr do 7:00 hod na t.č. 041/4214528, 0911 

535 333   p. Andrea  Direrová   (vedúca  školskej jedálne  ZŠ), 041/4214553, 0904 669 294 p. 

Mária Halúsková  (vedúca  školskej  jedálne MŠ). V prípade   neodhlásenia  dieťaťa/žiaka  zo 

stravy   je  zákonný   zástupca  povinný  uhradiť  poplatok  za   jedlo  v plnej výške a prvý deň 

neúčasti dieťaťa/žiaka si zákonný zástupca môže jedlo odobrať. 

 

Čl. 4 

Čl. 4 vymazáva sa nahrádza sa Čl. 6 s novým znením: 

 

Čl. 6 

Zrušujúce ustanovenie 

Nadobudnutím účinnosti VZN č. 1/2019 sa ruší VZN č. 1/2015 - Určenie výšky príspevku na 

čiastočnú ú hradu nákladov  v materskej  škole, v  školskom klube  detí a zariadení školského 

stravovania. 

 

 



Čl. 10 

Čl. 10 vymazáva sa nahrádza sa Čl. 7 s novým znením: 

Čl. 7 

Záverečné ustanovenia 

1) Návrh VZN č. 1/2019 bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce Rudina od 

10. 07. 2019 do 25. 07. 2019. 

 

2) VZN č.   1/2019    bolo  schválené  na rokovaní  obecného zastupiteľstva   obce Rudina dňa 

12.8.2019 uznesením č. 78/2019. 

 

3) VZN č. 1/2019 nadobúda účinnosť dňom 1.9.2019 

 

Ostatné ustanovenia VZN č. 1 ostávajú nezmenené. 

 

 

                                                                                           Ing. Anna Mičianová 

                                                                                                 starostka obce 

 

 

 

Tento dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle 

obce Rudina od 14.11.2019 do 29. 11. 2019 

 

Dodatok č. 1 k VZN č. 1//2019 bol schválený na rokovaní obecného zastupiteľstva obce 

Rudina dňa 20. 01. 2020 uznesením č. 105/2020. 

 

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2019 nadobúda účinnosť dňom 1.3.2020 


