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NÁVRH 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Krškany  na základe  ust. § 28 ods.5  zákona č. 245/2008  Z. z.  

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

neskorších právnych predpisov v spojení  s ust.  § 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 právnych predpisov , v súlade  s  ust. §6 ods.1 a s ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona  

Slovenskej národnej  rady  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  znení  neskorších  právnych  

predpisov  v y d á v a   toto  

 

VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE 

č. 4 /2020 

o  výške mesačného  príspevku  zákonného zás tupcu   

na čiastočnú úhradu výdavkov materskej  školy  

  

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

(1) Obec Krškany je zriaďovateľom materskej školy : Materská škola v Krškanoch, Krškany č. 158. 

(2)  Vzdelávanie v materských školách sa podľa § 28 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove 

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

predpisov  uskutočňuje za čiastočnú úhradu okrem materských škôl pri zdravotníckych zariadeniach. 

Čl. 2 

 

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu 

 výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole   

 

(1) Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu  výdavkov  materskej 

školy  v Materskej škole v Krškanoch je 10.- €  (slovom: desať ) za jedno dieťa  mesačne.                         

( ďalej len „ príspevok“  ). 

(2) Prípady, kedy sa príspevok  neuhrádza určuje platná právna úprava.  

 

 

 

 



NÁVRH 

Čl. 3 

 

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu 

 výdavkov na školskú jedáleň   

 

(1) Obec Krškany ako zriaďovateľ školskej jedálne určuje výšku finančného príspevku na stravovanie 

v súlade s Finančnými pásmami nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 

kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa vo výške nákladov na nákup 

potravín, ktoré vydalo MŠ SR s účinnosťou od 01.09.2019 v zmysle ustanovenia § 140 ods. 10 

zákona č. 245/2008 Z.z., o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Pre dospelého stravníka 

(zamestnanca MŠ) sa zabezpečuje strava podľa vekovej kategórie stravníkov 15-19 ročných. 

 

Materská škola Desiata Obed Olovrant Spolu 

Stravníci 2-6 r. 0,34 € 0,80 € 0,23 € 1,37 € 

Dospelí stravníci - 1,26 € - 1,26 € 

 

 

Čl. 4 

 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

(1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce   

Krškany.  

(2) Toto  všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Krškany dňa ............ 

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom ............ 

 

 

V Krškanoch, dňa .....................  

                       .................................. 

Ing. Peter Kováčik 

starosta obce 


