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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

OBCE BOLIAROV 

č. 2/2021 

 

O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V 

MATERSKEJ ŠKOLE A ZÁKLADNEJ ŠKOLE ZRIADENÝCH OBCOU  

 

Obecné zastupiteľstvo v Boliarove vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 

369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods.2 a § 6 ods. 24 

zákona 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, 6, 7, § 141 ods. 5, 6, 7, 8, 

§ 142a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení. 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1/ Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 

zákonných zástupcov detí a žiakov, ktoré budú uhrádzať školám v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 

Boliarov. 

 

2/ Obec Boliarov je zriaďovateľom: 

a) Materskej školy Boliarov – bez právnej subjektivity, 

b) Výdajná školská jedáleň pri Materskej škole Boliarov, 

c) Základnej školy Boliarov – bez právnej subjektivity. 

 

3/ Týmto nariadením sa určuje výška a podmienky úhrady nasledovných príspevkov v školách: 

a) príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

b) príspevok na čiastočnú nákladov za stravovanie. 

 

Článok 2 

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 

 

1/ Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu 



výdavkov sumou 5 €/ 1 dieťa / mesačne. 

 

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 materskej školy doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. Ako doklad k hmotnej 

núdzi slúži aj zoznam detí v hmotnej núdzi, ktorý zriaďovateľovi predkladá ÚPSVaR v Košiciach k 

poskytovaniu príspevku dieťaťa v hmotnej núdzi na stravovanie. 

c) ktoré je umiestnené v škole na základe súdneho rozhodnutia. 

 

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 materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto 

prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. 

 

 

Článok 3 

Príspevok na čiastočnú nákladov za stravovanie 

 

1/ Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok na čiastočnú nákladov za stravovanie 

podľa výšky dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v nadväznosti na 

odporúčané výživové dávky. 

 

2/ Stravovanie detí v materskej škole ja zabezpečované ŠJ pri ZŠ Bidovce dodávateľským 

spôsobom. Stravovanie v materskej škole je zabezpečované Výdajnou školskou jedálňou pri MŠ 

Boliarov. 

 

3/ Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej „dotácia na stravu“) je 

poskytovaná na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v materskej škole a v základnej škole. 

Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím 

návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu. 

Právne vzťahy pri poskytovaní dotácií upravuje zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 



dotáciách“). 

 

Materská škola 

 

Deti na povinnom predprimárnom vzdelávaní 
Deti, ktoré ešte neplnia povinné predprimárne vzdelávanie. 
 
- obedy sú zabezpečené dodávateľským spôsom zo ŠJ pri ZŠ Bidovce, 
- desiaty a olovranty sú zabezpečené Výdajnou školskou jedálňou pri MŠ 
Boliarov (nákup potravín a príprava pokrmov, nápojov) podľa platného 
jedálneho lístka ŠJ pri ZŠ Bidovce. 

1,30 €/ 1 dieťa/ deň 

 

Základná škola 

1. - 4. ročník  
- žiaci dostávajú dodávateľským spôsobom desiatové balíčky 

1,30 €/ 1 žiak/ deň 

 

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

 

1/ Všetky príspevky uvádzané v tomto nariadení sú splatné v lehotách určených riaditeľmi 

príslušných škôl v školských poriadkoch. Zákonný zástupca dieťaťa a žiaka, ako aj iné dotknuté 

osoby sú preukázateľným spôsobom oboznámení s lehotami splatnosti. 

 

2/ Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením č. 188/21 Obecného zastupiteľstva 

Obce Boliarov  26.11.2021 

 

3/ Toto všeobecné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom vyvesenia na úradnej tabuli Obce 

Boliarov a od zverejnenia na webovom sídle Obce Boliarov. 

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli: 6.10.2021 

 

 

          František Hlavatý 

                         starosta obce 


