
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bruty  
o určení výšky príspevku na činnosť školy 

a školského zariadenia č. 3/2013 
 
 Obecné zastupiteľstvo obce Bruty vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2 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 zmysle § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 140 ods. 9 zákona č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa 
uznieslo na tomto: 
 

všeobecne záväznom nariadení 
 

§ 1 
Predmet úpravy 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu 

dieťaťa – žiaka na: 
a) čiastočnú úhradu nákladov za pobyt detí v materskej škole, 
b) činnosť školského klubu detí, 
c) čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni. 

 
§ 2 

Výška mesačného príspevku  
za pobyt dieťaťa v materskej škole 

 
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou zákonný zástupca prispieva na čiastočnú 

úhradu výdavkov materskej školy mesačne pre jedno nezaopatrené dieťa sumou 6,70 €. 
2) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca uhrádza v hotovosti priamo do 

pokladne školy. 
3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, 
b) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich 

kalendárnych dní. Uvedené musí zákonný zástupca v zmysle Školského zákona preukázať. 
c) v čase letných školských prázdnin, kedy je prerušená prevádzka školy, 
d) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi školy doklad o tom, že je poberateľom 

dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. 
 
 

§ 3 
Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov na činnosti školského klubu detí 
 
1) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí uhrádza zákonný 

zástupca mesačne pre jedno nezaopatrené dieťa sumou 5,00 €. 
2) Príspevok zákonný zástupca uhrádza v hotovosti priamo do pokladne školy. 
3) Príspevok sa neuhrádza za dieťa: 



a) ktoré má prerušenú dochádzku do školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych 
dní, 
b) v čase letných školských prázdnin, kedy je prerušená prevádzka školy, 
c) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi školy doklad o tom, že je poberateľom 
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. 

 
§ 4 

Výška príspevku 
na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni 

 
1) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni uhrádza zákonný zástupca vo výške 

nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na 
odporúčané výživové dávky a rozpätia finančných pásiem zverejnené Ministerstvom školstva 
SR na internetovej stránke: 

 
1 finančné pásmo MŠ SR:  
a) MŠ denné (stravníci od 2 do 6 rokov) 
desiata 0,24 €, obed 0,60 €, olovrant 0,21 €, s p o l u   1,05 € 
b) žiaci I. stupňa základnej školy (stravníci od 6 – 11 rokov) 
obed 0,88 €  
c) zamestnanci školy a školských zariadení 
obed 1,02 €. 

 
2) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni zákonný zástupca uhrádza v hotovosti 

priamo do pokladne školy. 
 

§ 5 
Záverečné ustanovenie 

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom 

v Brutoch dňa 13. 12. 2013 uznesením č. 69/13122013. 
2. Zmeny a doplnenia VZN č. 3/2013 možno vykonať iba dodatkom schváleným uznesením OZ 

v Brutoch. 
3. Toto všeobecné záväzné nariadenie zrušuje Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2011 o výške 

mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení Obecného 
zastupiteľstva Bruty zo dňa 16. 12. 2011. 

4. Všeobecne záväzné nariadenie o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl 
a školských zariadení nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2014. 

 
 
V Brutoch, dňa 13. 12. 2013 
 
 
         Ing. Hubač Alexander 
           starosta obce Bruty 
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