
 

 

Obec Varín v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, v súlade § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov a v súlade s 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „školský zákon“) vydáva toto  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

OBCE VARÍN  

č. VZN-2023-02 

o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 

úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 

úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, 

o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú 

úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni 
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§1 Základné ustanovenia 

(1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje:  

a) výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za 

pobyt dieťaťa v materskej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Varín, 

b) výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu 

detí, ktorého zriaďovateľom je obec Varín, 

c) výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady 

a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Varín. 

§2 Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na 

čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej 

škole 

(1) Obec Varín v súlade s ustanovením § 28 ods. 5 školského zákona určuje výšku mesačného 

príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej 

škole v sume 15,00 €/ mesiac/dieťa. 

(2) Príspevok sa neuhrádza z dôvodov uvedených v §28 ods. 6 školského zákona. Za dieťa, ktoré 

plní povinné predprimárne vzdelávanie, sa považuje dieťa, ktoré bolo takto uvedené vo 

výkaze Škol 40-01 k 15. septembru príslušného roka. 

(3) V zmysle §28 ods. 7 školského zákona sa z rozhodnutia zriaďovateľa príspevok v materskej 

škole neuhrádza za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 

po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 

preukázateľným spôsobom. 

(4) Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ školy vo vnútornom predpise školy. 

§3 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

na činnosti školského klubu detí 

(1) Obec Varín v súlade s ustanovením §114 ods. 6 školského zákona určuje výšku mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu v sume 

10,00 €/mesiac/žiak. 

(2) Príspevok sa neuhrádza z dôvodov uvedených v §114 ods. 4 školského zákona. 

(3) Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ školy vnútorným predpisom školy. 

§4 Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výška 

príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej 

jedálni 

(1) Školská jedáleň poskytuje deťom a žiakom stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré 

uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa Finančného pásma na 

nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov. Prílohou č. 1 k tomuto 

všeobecne záväznému nariadeniu sú Finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa 

vekových kategórií stravníkov, platné od 01.01.2023. 
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(2) Obec Varín určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na 

režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v súlade s ustanoveniami §140 ods. 

10 školského zákona. 

(3) Obec Varín určuje prispievať na úhradu režijných nákladov, ktoré vznikli pri poskytovaní 

stravovania deťom materskej školy a žiakom základnej školy zriadených Obcou Varín, vo 

výške 0,25 €/jedlo a cudzím stravníkom v sume 2,00 €/obed a 1,00 €/večera. Za cudzieho 

stravníka sa považuje každý stravník, ktorý nie je dieťaťom materskej školy alebo žiakom 

základnej školy zriadenej Obcou Varín. 

(4) Hodnota stravného pozostáva z finančného limitu na nákup potravín v 2. finančnom pásme 

a režijných nákladov a jeho výška je nasledovná: 

1. dieťa v MŠ s celodennou stravou (desiata + obed + olovrant) 

(finančný limit 1,90 € + 0,25 € réžia) ................................................. 2,15 € 

2. dieťa v MŠ s poldennou stravou (desiata + obed) 

(finančný limit 1,55 € + 0,25 € réžia) ................................................. 1,80 € 

3. žiak 1. stupeň ZŠ (obed) 

(finančný limit 1,50 € + 0,25 € réžia) ................................................. 1,75 € 

4. žiak 2. stupeň ZŠ (obed) 

(finančný limit 1,70 € + 0,25 € réžia) ................................................. 1,95 € 

5. Cudzí stravníci (obed) 

(finančný limit 2,20 € + 2,00 € réžia) ................................................. 4,20 € 

6. Klienti ZOS Varín (obed) 

(finančný limit 2,20 € + 2,00 € réžia) ................................................. 4,20 € 

7. Klienti ZOS Varín (večera) 

(finančný limit 1,40 € + 1,00 € réžia) ................................................. 2,40 € 

(5) Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady uhrádza 

zákonný zástupca a cudzí stravníci vopred do 15. dňa príslušného mesiaca.  

(6) V súlade s §142a školského zákona zriaďovateľ je povinný znížiť úhradu zákonného 

zástupcu dieťaťa o dotáciu poskytnutú podľa §4 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách 

v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. 

(7) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov sa neuhrádza z dôvodov uvedených v §140 ods. 11 

školského zákona. 

(8) Spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ školy vo vnútornom predpise školy. 

§5 Zrušovacie ustanovenie 

(1) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Varín č. VZN-2019-03 o výške mesačného 

príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej 

škole, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosti školského klubu detí, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na 

čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. 

§6 Spoločné a záverečné ustanovenia 

(1) Návrh tohto VZN bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle obce Varín 

dňa 05.01.2023 pod číslom 3/2023. 
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(2) Obecné zastupiteľstvo obce Varín schválilo toto všeobecne záväzné nariadenie dňa 

16.02.2023 uznesením č. UZ-2023-003 

(3) Toto VZN bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle obce Varín dňa 

17.02.2023 pod číslom 15/2023 čím nadobudlo platnosť. 

(4) Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 06.03.2023. 

Vo Varíne, dňa 17.02.2023 

Ing. Michal Cvacho 

starosta obce Varín 

 


