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Všeobecne záväzné nariadenie obce Fričovce č. 1/2022  

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

Obcou  Fričovce 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Fričovciach 
 

v súlade s ustanoveniami § 6 ods. 1 a § 11odst. 4 písm. g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších  predpisov, v zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 245/2008 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) novelizovaného zákonom č. 390/2011 Z. z.     

 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle zákona      

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 23.11.2022 

Zverejnený na stránke obce a CUET dňa: 23.11.2022 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 23.11.2022 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 2.12.2022 

 

Pripomienky zasielať 

- Písomne na adresu: Obec Fričovce,  082 37  Fričovce č. 34 

- Ústne do zápisnice na Obecnom úrade vo Fričovciach, 082 37  Fričovce č. 34 

- Elektronicky na e-mailovú adresu: podatelna@obecfricovce.sk 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: ............ 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa:  

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:   

Vyhlásené zverejnením na internetovej stránke obce dňa:  

VZN nadobúda účinnosť dňom 1.1.2023 

 

schvaľuje  t o t o     

 

všeobecne záväzné nariadenie 

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

zariadeniach zriadených obcou Fričovce 

č. 2/2022       

                      
§ 1 

Účel všeobecne záväzného nariadenia 

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie výšky mesačného príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom, činnosťou školských zariadení zriadených 

obcou Fričovce.  
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§ 2 

Vysvetlenie pojmov 

 

Príspevkom sa rozumie finančná čiastka, ktorou prispieva zákonný zástupca dieťaťa, dospelá 

osoba alebo dôchodca mesačne na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom alebo na 

činnosť školského zariadenia. 

 

§ 3 

Druhy príspevkov 

 

1. Príspevok na pobyt dieťaťa v  materskej škole vo Fričovciach 

2. Príspevky v školskej jedálni pri MŠ Fričovce 

3. Príspevky v školskom klube detí pri ZŠ Fričovce 

    

§ 4 

 Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole 

 

1. Výška príspevku za  pobyt dieťaťa v materskej škole sa určuje na  

a) 7,00 € mesačne na jedno dieťa; 

b) 12,00 € mesačne na dieťa do 3 rokov; 

c) 12,00 eur mesačne na dieťa, ktoré nemá v obci Fričovce trvalý pobyt. 

 

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 k dávke v hmotnej núdzi, 

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

 

3. Zriaďovateľ rozhodol, že príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 

preukázateľným spôsobom, (zákonný zástupca predloží potvrdenie od lekára alebo 

čestné prehlásenie o rodinných dôvodoch)   

b) ak bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými 

závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť 

určeného príspevku. 

 

§ 5 

Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov  

v školskej jedálni pri MŠ Fričovce 
 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Fričovce uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín 

podľa vekových kategórií stravníkov a podľa V. finančného pásma nasledovne: 

 

1. pre stravníkov materskej školy vo veku 2 – 6 rokov vo výške: 
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 Náklady na nákup 

potravín 

Úhrada príspevku 

zákonným zástupcom 

dieťaťa  a žiaka 

Príspevok obce 

desiata:                    0,32 €  0,32 € 0,00 € 

obed:                    0,76 €           0,56 €           0,20 € 

olovrant:                0,26 €           0,26 €           0,00 € 

Spolu:             1,34 €           1,14 €           0,20 € 

                                        

2. pre stravníkov materskej školy, ktorí poberajú dotáciu na podporu výchovy 

k stravovacím návykom   vo veku 2 – 6 rokov vo výške: 

 

 Náklady na nákup 

potravín 

Úhrada príspevku 

zákonným zástupcom 

dieťaťa  a žiaka 

Poskytnutá dotácia 

z MPSVaR 

desiata:                    0,32 €  0,00 € 0,32 € 

obed:                    0,76 € 0,00 €  0,76 € 

olovrant:                0,26 € 0,14 €  0,12 € 

Spolu:             1,34 €           0,14 €           1,20 € 

 

3. Pre stravníkov  základnej školy vo veku 6 – 11 rokov vo výške: 

 

 Náklady na nákup 

potravín 

Úhrada príspevku 

zákonným zástupcom 

dieťaťa  a žiaka 

Príspevok obce 

obed:                    1,16 € 0,96 €  0,20 € 

Spolu:             1,16 €           0,96 €           0,20 € 

 

4. Pre stravníkov  základnej školy pre stravníkov základnej školy ktorí poberajú dotáciu 

na podporu výchovy k stravovacím návykom vo veku 6 – 11 rokov vo výške: 

 

 Náklady na nákup 

potravín 

Režijné náklady na 

stravovanie (časť) 
Poskytnutá dotácia 

z MPSVaR 

obed:                    1,16 €  0,04 €  1,20 € 

Spolu:             1,16 €            0,04 €           1,20 € 

 

§ 6 

Stravovanie dospelých stravníkov v zariadeniach školského stravovania 

 

1. Zriaďovateľ súhlasí so stravovaním zamestnancov v školskej jedálni pri MŠ.  

2. Náklady na nákup potravín na jedno jedlo pre dospelého stravníka zamestnanca sa určujú: 

 

 Náklady na nákup 

potravín 

obed:                  1,33  €   

 

3. Úhrada príspevku dospelého stravníka: 
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 Náklady na nákup potravín(45 % 

z hodnoty stravného lístka) 
Réžia  

(55% z hodnoty stravného lístka) 

Úhrada 

spolu 

obed: 1,33  €  1,64  €   2,97  €  

                                                                             

§ 7 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom žiaka v školskom klube 

detí 

 

1. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom žiaka v školskom 

klube detí sa určuje na 12,- Eur mesačne na jedného žiaka. 
                                                                           

§ 8 

Úhrada príspevku v školskom klube detí, materskej škole a školskej jedálni 

 

Zákonný zástupca dieťaťa alebo dospelá osoba je povinná príspevok uhradiť vopred do 10. 

dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za 

ktorý sa príspevok uhrádza: 
- v hotovosti riaditeľom škôl a školských zariadení alebo vedúcej školskej jedálne pri MŠ 

Fričovce 

§ 9 

Účinnosť 

                                                                                                           

1. Toto nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo uznesením č.... dňa 8.12.2022. 

                                     

§10 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Prijatím tohto VZN č. 1/2022 sa zároveň ruší VZN obce Fričovce č. 1/2020 o výške 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školách a školských zariadeniach 

zriadených obcou  Fričovce. 

 

 

 

                                                                                                        PhDr. Ján Mikula, MBA 

                                                                                                           starosta obce 

 

 

 

Návrh VZN vyvesený: 23.11.2022 ......................................................... 

(pečiatka a podpis) 

 

VZN vyvesené:  ......................................................... 

 

 

VZN zvesené:                                                             ............................................................ 


