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Obecné zastupiteľstvo v Hranovnici v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z o výchove 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hranovnica č. 2/2022 o určení výšky príspevkov v 

školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hranovnica (ďalej len „VZN“): 

 

 

Čl. I. 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Obec Hranovnica ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení určuje týmto VZN výšku príspevkov 

pre: 

  a) Materskú školu I., ul Hviezdoslavova (ďalej len „MŠ I.“), 

  b) Materskú školu II., ul. SNP (ďalej len „MŠ II.“), 

  c) Školskú jedáleň pri MŠ I.. 

2. Obec ďalej určuje hodnotu potravín na prípravu stravovacích balíčkov pre žiakov Základnej školy 

Hranovnica (ďalej len „ZŠ“) a MŠ II. 

 

 

Čl. II. 

Výška úhrady v materských školách 

 

1. V materských školách uhrádza zákonný zástupca dieťaťa príspevok na úhradu výdavkov za pobyt 

dieťaťa v materskej škole mesačne sumou 7,- €. 

2. V prípade, ak materská škola poskytuje poldennú výchovu a vzdelávanie, znižuje sa úhrada 

výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole na polovicu, t.j. 3,5 € mesačne. 

 

 

Čl. III. 

Spôsob úhrady 

 

1. Príspevok podľa čl. II. a III. tohto VZN sa uhrádza vždy za 1 kalendárny mesiac v hotovosti 

riaditeľovi jednotlivých škôl. Lehotu na zaplatenie si určí riaditeľ školy s prihliadnutím na lehotu 

stanovenú v príslušnej právnej úprave. 

 

 

Čl. IV. 

Výška a podmienky úhrady príspevku za stravovanie v školskej jedálni  

 

1. Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na nákup potravín za jedného žiaka stravníci vo veku 2 – 6 

rokov pri celodennej prevádzke je 1,64 € na jeden deň (desiata – 0,38 €, obed – 0,90 €, olovrant – 

0,26, režijné náklady – 0,10 €).  

2. Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na nákup potravín za jedného žiaka stravníci vo veku 2 – 6 

rokov pri poldennej prevádzke je 1,38 € na jeden deň (desiata – 0,38 €, obed – 0,90 €, režijné náklady 

– 0,10 €). 

3. Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na nákup potravín za jedného žiaka stravníci vo veku 6 – 

11 rokov je 1,31 € na jeden deň (obed – 1,21 €, režijné náklady – 0,10 €). 

4. Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na nákup potravín za jedného žiaka stravníci vo veku 11 – 

15 rokov je 1,40 € na jeden deň (obed – 1,30 €, režijné náklady – 0,10 €). 

5. Cena obedu pre dospelého stravníka je určená podľa vekovej kategórie 15-18/19-ročných 

stravníkov. 
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6. Všetky uvedené sumy predstavujú 3. pásmo Finančných pásiem na nákup potravín na jedno jedlo 

účinných od 1.9.2019. 

7. Príspevok podľa ods. 1 - 4 sa uhrádza mesačne vopred najneskôr do 15. kalendárneho dňa daného 

mesiaca, a to bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. 

8. Neúčasť na stravovaní je možné nahlásiť do 8,00 hod. daného dňa. Nahlásená neúčasť bude 

zúčtovaná v najbližšom kalendárnom mesiaci. V prípade nahlásenie po 8.00 hod. sa na toto 

neprihliada a príspevok za daný deň sa nevracia. 

 

 

Čl. V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Hranovnici uznesením č. 211/2022 zo dňa 

15.8.2022. 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť 1.9.2022. 

3. Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Hranovnica č. 1/2021 o určení výšky príspevkov v 

školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Hranovnica. 

 

 

 

 

 

 

          Vladimír Horváth 

              starosta obce 

 


