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VZN vyvesené dňa 01.12.2022 

VZN zvesené dňa:  

 

N Á V R H  

 

Všeobecne záväzného nariadenia obce Poruba pod Vihorlatom   

č. 1/2022 
o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí 

 za pobyt v Materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok 

úhrady v Školskej jedálni v obci Poruba pod Vihorlatom 
 

Obecné zastupiteľstvo v Porube pod Vihorlatom podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o 

štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č. 

245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov vydáva 

toto všeobecne záväzné nariadenie. 

 Čl. 1  

Príspevky v Materskej škole 

 
1. V zmysle § 28 ods. 6 školského zákona zákonný zástupca za pobyt dieťaťa v materskej 

škole prispieva na čiastočnú úhradu nákladov materskej školy.  

2. Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole je 5,00 EUR mesačne. 

3. Príspevok sa uhrádza do desiateho dňa v mesiaci.  

4. Príspevok sa neuhrádza za dieťa  

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

c) ktoré je rok pred povinnou školskou dochádzkou. 

5. Príspevok sa uhrádza v pomernej časti 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,  

b) ktoré navštevuje materskú školu počas letných školských prázdnin len v období 

prevádzky materskej školy a vo zvyšnej časti mesiaca je prevádzka prerušená.  

 

 

Čl. 2 

Výška príspevku stravníka alebo zákonného zástupcu stravníka  

na úhradu nákladov v Školskej jedálni 

 
1. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom za úhradu nákladov, ktoré uhrádza 

zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 

stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. 

2. Poplatok za stravu pre dieťa materskej školy je stanovený podľa finančného pásma na 

nákup potravín na jedno jedlo s účinnosťou do 01.01.2023 vydaného MŠVVaŠ SR. 
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3. Stravníkom v Školskej jedálni môžu byť deti, zamestnanci materskej školy 

a zamestnanci  obce, so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu 

verejného zastupiteľstva sa môžu v nej stravovať aj iné fyzické osoby. 

   

Čl. 3 

Finančný limit na stravu 
 

Finančný limit na stravu je: 

1. detský stravník MŠ : celodenná strava  vo výške stravného limitu: 1,90 € (2.pásmo) 

  desiata  - 0,45 € 

obed  - 1,10 € 

  olovrant - 0,35 € 

 

2. dospelý stravník : hodnota stravného limitu: 1,90 € (2. pásmo) 

Vlastný zamestnanec: zamestnávateľ hradí 55 %, t.j. 1,05 € 

                                    zamestnanec   hradí  45 %, t.j. 0,85 € 

(z toho mu ešte prispieva SF podľa kolektívnej zmluvy) 

Čl. 4 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Poruba pod Vihorlatom o určení výšky 

príspevkov od zákonných zástupcov detí za pobyt v Materskej škole a na čiastočnú úhradu 

nákladov a podmienok úhrady v Školskej jedálni v obci Poruba pod Vihorlatom nadobúda 

platnosť dňom schválenia v Obecnom zastupiteľstve v Porube pod Vihorlatom. 

2. Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo 

v Porube pod Vihorlatom. 

3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Poruba pod 

Vihorlatom dňa 16.12.2022 uznesením č. ........../2022. 

4. Toto  všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa  01.01.2023. 

 

 

 

 

         Mgr. Ľubomír Ihnát, v. r.  

                  starosta obce 

 

 

 

 

 


