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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Cabov č. 2/2021 

o určení výšky mesačného príspevku zákonného 

zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu spojených 

s činnosťou škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Cabov. 

 

 

Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 28.07.2021 

  - zverejnený na internetovej adrese obce dňa: 28.07.2021 

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (vrátane): 07.08.2021 

Pripomienky zaslať: - písomne: Cabov 126, 094 14  Sečovská Polianka 

   - elektronicky: info@cabov.sk 

Doručené pripomienky (počet): 0 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:  

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:  

VZN schválené obecným zastupiteľstvom v Cabove uznesením č.150-08/2021, dňa: 15.8.2021 

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Cabov dňa: 16.8.2021 

VZN zvesené z úradnej tabule obce Cabov dňa: 31.8.2021 

VZN nadobúda účinnosť dňom:  1.9.2021                                        

 

 

          Viliam Popaďák  

                         starosta obce 

mailto:info@cabov.sk
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Obecné zastupiteľstvo v Cabove v zmysle § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle §6 
ods.24 z.č.569/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28, ods.5 a § 114 
ods.6, § 116 ods  6 a § 140 ods. 10 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

     v y d á v a     t o t o 

 

Všeobecne záväzné nariadenia č.2/2021 o určení výšky mesačného 

príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Obce Cabov.  

 

§ 1 

Účel nariadenia 

 

1) Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len ,,VZN“) sa určuje výška mesačného 
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 
obce Cabov na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou materskej školy.  

2) Týmto VZN sa určuje výška mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa 
materskej školy na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v školskej 
jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Cabov. 

 

§2 

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole 
 

1) Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za 
pobyt dieťaťa v materskej škole podľa § 1 ods.1 tohto VZN je 8,00 €. 

 

2) Príspevok sa neuhrádza za dieťa : 
a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, 
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je 

poberateľom dávky 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 závažných rodinných dôvodov 
preukázateľným spôsobom, 

e) nenavštevuje materskú školu v čase prerušenia prevádzky počas letných prázdnin. 
 

3) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť finančný príspevok  do 20. dňa 
v kalendárnom mesiaci v hotovosti zamestnancovi materskej školy, ktorý je poverený 
prijímať platbu za príspevok. 
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§3 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v školskej jedálni.  

 
 

1) Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa materskej školy, ktoré sa 
stravuje v školskej jedálni podľa § 1ods.2 tohto VZN je vo výške nákladov na nákup 
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové 
dávky ( Finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo stravníka 
určených Misterstvom školstva SR) sa určuje podľa 3. pásma. 

2) Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa materskej školy na čiastočnú 
úhradu nákladov v školskej jedálni je 1,54€ 
 

   Materská škola                             Desiata                  Obed             Večera 

stravníci od 2-6 rokov                       0,38€                   0,90€             0,26€ 

 

3) Výška režijných nákladov na jedného stravníka sa určuje na 0 € 
4) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť finančný príspevok  do 20. dňa 

v kalendárnom mesiaci v hotovosti zamestnancovi materskej školy, ktorý je poverený 
prijímať platbu za príspevok. 

5) Neúčasť dieťaťa na stravovaní je potrebné nahlásiť vedúcej školskej jedálne na tel. 
čísle 057 4471817 najneskôr v deň chýbania do 7:00 hod. 

 

§ 4 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Na právne vzťahy súvisiace s určením výšky mesačného príspevku zákonného 

zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl 

a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti obce Cabov neupravené týmto VZN sa 

vzťahujú príslušné všeobecné záväzné právne predpisy. 

2) Dňom nadobúdania účinnosti tohto VZN stráca platnosť a účinnosť všeobecné 

záväzné nariadenie Obce Cabov č.2/2011  zo dňa 5.8.2011   k výške príspevkov 

zákonného zástupcu vrátane dodatku č.1/2015 schválené uznesením  č.36-9/2015. 

3) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.9.2021 

 

 

 

 

V Cabove 16.8.2021       Viliam Popaďák 

                      starosta obce 
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