
Všeobecne záväzné nariadenie

OBCE  POVAŽANY

č. 2/2008

v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z. zo dňa 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní – 
školský zákon.

Článok I. 
Zariadenia školského stravovania

1. Školská jedáleň v ZŠ kardinála Rudnaya Považany poskytuje svoje služby pre deti, 
žiakov a zamestnancov školy a školských zariadení.

2. Stravníkmi v školskej jedálni sú žiaci, zamestnanci školy a školských zariadení.
3. Školská jedáleň poskytuje stravovanie aj iným fyzickým osobám ako sú uvedené v bode 

2 tohto článku a to so súhlasom obce a príslušného regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva.

4. Školská jedáleň môže poskytovať svoje služby žiakom a zamestnancom školy aj v čase 
prázdnin so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného 
zdravotníctva.

5. Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza 
zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových 
kategórií stravníkov nasledovne :
a/ stravníci od 6 – 11 rokov / žiaci ZŠ obed – 25,- Sk/ 0,8298 eur
b/ stravníci od 11 – 15 rokov /žiaci ZŠ obed – 27,- Sk/ 0,8962 eur

6. Pre dieťa, ktorého zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a predloží 
príslušné doklady, je výška príspevku 1,- Sk/ 0,0331 eur

7. Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza 
zamestnanec školy, školského zariadenia vo výške 30,- Sk/ 0,9958 eur a iná fyzická 
osoba vo výške 61,- Sk/ 2,0248 eur.

8. Príspevok sa platí mesačne do 15-teho dňa príslušného kalendárneho mesiaca poštovou 
poukážkou na účet základnej školy.

9. Doplnkové stravovanie pre žiakov ZŠ je 10,- Sk / 0,3319 eur na žiaka s platnosťou od 
16.09.2008.

Článok II.
Stravovanie v materskej škole

 Stravovanie v materskej škole zabezpečuje školská jedáleň základnej školy.
1. V materskej škole sa poskytuje stravovanie /desiata, obed, olovrant / za čiastočnú 

úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup 
potravín pre stravníkov od 2 – 6 rokov vo výške 30,- Sk / 0,9958 eur /dieťa v MŠ denné/ 

2. Pre dieťa, ktorého zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a predloží 
riaditeľovi MŠ príslušné doklady je výška príspevku na stravu / desiata a obed / 2,- Sk/ 
0,0663 eur.

3. V materskej škole sa poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza 
zamestnanec MŠ, zariadenia MŠ vo výške 30,- Sk/ 0,9958 eur.

4. Príspevok sa platí mesačne do 15 – teho dňa  príslušného kalendárneho mesiaca vopred 
poštovou poukážkou na účet školskej jedálne v ZŠ. 

Článok III.



Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu 
výdavkov materskej školy vo výške 150,- Sk/ 4,97 eur na jedno dieťa v termíne do 15- 
teho dňa kalendárneho mesiaca vopred v hotovosti do pokladne MŠ.  

2. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa :
a/ ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
b/ ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je 
poberateľom dávky v hmotnej núdzi

3. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za 
dieťa :
a/ ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
    nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 
    preukázateľným spôsobom
b/ ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola 
    prerušená prevádzka v MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými 
    dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného 
    príspevku

Článok IV.
Školský klub detí

1. Výška príspevku na žiaka v školskom klube detí v ZŠ sa určuje na sumu 50,- Sk/ 1,65 
eur na žiaka mesačne.

2. Príspevok v ŠK detí v ZŠ neuhrádza žiak, ak jeho zákonný zástupca je poberateľom 
dávky v hmotnej núdzi a predloží o tom príslušné doklady.

Článok V.
Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ

1. Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ kardinála A. Rudnaya v Považanoch sa uskutoční od 
15.01.2009 – 15.02.2009.

Článok VI.

Konverzný kurz : 1 euro ´= 30,1260 Sk

     Toto VZN obce Považany bolo schválené Uznesením OZ č. 25/2008 a nadobúda platnosť 
01.01.2009.

                                                                                 Ján Miklovič
                                                                                 starosta obce

Vyvesené : 27.10.2008

Zvesené :


