
Všeobecne  záväzné nariadenie Obce Ruská Nová Ves 

č. 1/2022  

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

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Ruská Nová Ves  

 

 

       Obec Ruská Nová Ves podľa § 6 ods. 1 č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, podľa ustanovení § 28 ods. 5, §114 ods. 6 a § 140 ods. 9 zákona NR SR 

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

zákonov     vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.  

 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia    

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu  

    výdavkov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Ruská    

    Nová Ves. 

 

Čl. 2 

                                     Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov                                                                    

                                          za pobyt dieťaťa v materskej škole  

 

 

1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú  úhradu 

nákladov  materskej škole mesačne  sumu 15,00 Eur (slovom pätnásť Eur). 

             

   2.  Príspevok hradí zákonný zástupca vopred do 5. dňa v príslušnom kalendárnom   

        mesiaci  na účet obce. 

 

         3. Príspevok sa zo zákona 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  (v zmysle zákona NR SR č. 599/2003 Z .z. o pomoci 

v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení  a o zmene  a doplnení niektorých  

zákonov) 

c) je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu 

 

4. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za   

dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 

preukázateľným spôsobom.   

 

Čl. 3 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni  

 

1. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom  a žiakom za čiastočnú úhradu 

nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov  na nákup potravín 

podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové 

dávky. 



2. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za poskytnutie stravy stanovuje   

obec na  vydané jedlo na deň takto: 

 

                                                           

Zariadenie 

                          

Desiata 

           

Obed 

         

Olovrant 

Celková     

úhrada 

Materská škola 

/stravníci od 2-6 rokov/ 

 

0,45 € 

 

1,10 € 

 

0,35 € 

 

1,90 € 

Základná škola 

/stravníci od 6 – 11 rokov/ 

 

 -  

 

1,30 € 

 

- 

                                 

1,30 € 

 

3. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za poskytnutie stravy stanovuje   

obec na  vydané jedlo na deň pre  diétne stravovanie takto:   

 

                                                           

Zariadenie 

                          

Desiata 

           

Obed 

         

Olovrant 

Celková     

úhrada 

Materská škola 

/stravníci od 2-6 rokov/ 

 

0,55 € 

 

1,30 € 

 

0,45 € 

 

2,30 € 

Základná škola 

/stravníci od 6 – 11 rokov/ 

 

 -  

 

1,60 € 

 

- 

                                 

1,60 € 

 

4. Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za poskytnutie stravy 

zamestnancom škôl a školských zariadení stanovuje obec na vydané jedlo – obed 

vo výške 2,20 Eur. 

5. Výška príspevku na čiastočnú úhradu  nákladov v jedálni materskej školy sa    

      uhrádza na účet  školskej jedálne do 5. dňa v príslušnom kalendárnom  mesiaci.  

6. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v jedálni základnej školy sa   

      uhrádza na mesiac vopred. 

7. Na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školskej jedálni prispieva zákonný  

      zástupca dieťaťa alebo žiaka sumou 0,20 Eur na jedno hlavné jedlo. 

 

Čl. 4 

Záverečné ustanovenia  

 

1. Návrh tohto nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 16.12.2022 

a zvesený dňa  3.1.2023. 

2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo   

      v Ruskej Novej Vsi dňa 9.1.2023. 

Čl. 5 

Účinnosť  

 

          1.Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.2.2023. 

          2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne    

              záväzné nariadenie obce Ruská Nová Ves č. 1/2021.  

                                                                                 

                                                                                         Tibor    K o l l á r  

                                                                                          starosta obce 

Vyvesené:  11.1.2023    

Zvesené: ........................ 

 

 


