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Všeobecne záväzné nariadenie obce Pružina č. 1/2022, ktorým sa určuje
výška príspevkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Pružina
Obecné zastupiteľstvo v Pružine podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 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 príslušných ustanovení zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie obce Pružina, ktorým sa určuje výška príspevkov v škole a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
Predmet všeobecne záväzného nariadenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Pružina (ďalej len „VZN“) určuje výšku
príspevkov:
1. za pobyt detí v materských školách,
2. v školských kluboch detí,
3. odpustenie alebo zníženie príspevku.
Čl. 2
Pôsobnosť obce Pružina
1. Obec je podľa § 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
zriaďovateľom jednej materskej školy, školského klubu detí s 3 oddeleniami a jedného
zariadenia školského stravovania pre žiakov základných škôl a pre deti materských
škôl.
2. Podľa príslušných ustanovení zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) výšku
príspevkov určuje zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.
DRUHÁ ČASŤ.
Materská škola
Čl. 1
Výška príspevku
1. Podľa § 28 ods. 6 školského zákona prispieva zákonný zástupca za pobyt dieťaťa
v materskej škole zriadenej obcou na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne

na jedno dieťa sumou najviac 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa
podľa osobitného predpisu.
2. V súlade s § 28 ods. 5 a 6 školského zákona určuje Obec Pružina výšku uvedeného
príspevku v materskej škole vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na 12 € mesačne. (10 €
bolo schválené uznesením OZ č. 49/2020 18.12.2020).
Čl. 2
Oslobodenie od platenia príspevku alebo jeho zníženie
Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
1. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
2. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi) 1)
3. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
4. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným
spôsobom a na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorá je zverejnená na
webovej stránke MŠ, resp. u riaditeľky MŠ,
5. ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená
prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými
dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť schváleného
príspevku.

TRETIA ČASŤ
Školský klub detí
Čl. 1
Výška príspevku
1. Podľa § 114 ods. 7 školského zákona na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
školského klubu detí (ďalej len „ŠKD“) zriadeného obcou prispieva zákonný zástupca žiaka
mesačne sumou najviac 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa
osobitného predpisu 1).
2. V súlade s § 114 ods. 7 a 8 školského zákona určuje obec Pružina výšku uvedeného
príspevku v ŠKD vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na 10 € mesačne (schválený
uznesením č. 52 z 29. 9. 2021).
Čl. 2
Oslobodenie od platenia príspevku alebo jeho zníženie
Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa
odseku 6, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného

predpisu.1) a to na základe žiadosti.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Školská jedáleň
1. Podľa § 140 ods. 10 školského zákona školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec,
poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza
zákonný zástupca vo výške nákladov nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórí stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Podmienky
poskytovania stravovania, ich výšku podľa schválených pásiem, rieši samostatné
VZN.
PIATA ČASŤ
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo v Pružine sa na tomto VZN č. 1/2022 uznieslo dňa :
uznesením č:

/2022.

2. Prijatím tohto VZN sa ruší VZN č. 2/2018 a jeho dodatky č. 1, 2, 3 a 4, ktorým sa určuje
výška príspevkov v škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Pružina.
3. VZN nadobúda účinnosť 15 dní po zverejnení na úradnej tabuli a internetovej stránke
obce.

Michal U š i a k
starosta obce

Návrh VZN bol zverejnený:

14. 6. 2022

Zvesený:
Schválený:
Nadobúda účinnosť
1) Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

