
Obec Hertník v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 245/2008 Z.z. 
o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  Obec Hertník, ako 
zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou v Hertníku  
 

v  y  d  á  v a 
 

VŠEOBECNE  ZÁVAZNE  NARIADENIE  
č.2  zo dňa  14. júla 2011 

 
o určení výšky finančných nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 

stravníkov, určení výšky  mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených 
s činnosťou  školského  klubu detí a určení výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej 

škole   na  území  obce   H e r t n í k 
 

§ 1 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie  upravuje podrobne podmienky ukladania 

výšky finančných nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií  stravníkov, výšku 
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu  nákladov spojených s činnosťou školského klubu 
detí a výšku  príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole. 

 
(2)  Obec Hertník na svojom území ukladá  tieto poplatky: 

 
a/  Výška  finančných nákladov na nákup potravín na jedno jedlo a príspevok zákonného  
zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške  nákladov  na nákup potravín s účinnosťou od 1. septembra  
2011 je nasledovná: 
 

 Desiata  
€   

Obed 
€ 

Ol 
€ 

SPOLU 
€ 

MŠ denné 
(stravníci od 2 – 6 rokov) 

0,24 0,60 0,21 1,05 

Základná škola 
(stravníci od 6 – 11 rokov) 

 0,88  0,88 

Základná škola 
(stravníci od  11  -  15  rokov) 

 0,95  0,95 

Stredná škola 
(stravníci od 15  -18/19 rokov) 

 1,05  1,05 

 
Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov sa zabezpečuje podľa vekovej 

kategórie stravníkov   15 – 18/19 ročných a úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce. 
 

b/ Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 
školského klubu, čo je 1,7 € na jedno dieťa, na jeden mesiac. 
 Tento príspevok sa  uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, 
ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. 
 Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Hertník, ktorej je školský klub detí 
súčasťou, môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku v tom prípade ak zákonný  
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zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov 
k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. 
 
c/   Výška mesačného  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou 
Materskej školy  je 6 €  na jedno dieťa, na jeden mesiac. 
  Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 
  ktoré má  jeden rok  pred plnením povinnej školskej dochádzky 
 ak zákonný zástupca dieťaťa predloží  riaditeľovi  školy doklad o tom, že je 

poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi 
 ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu 

 
Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za 
dieťa: 

  ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe  
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov 
preukázateľným spôsobom 

 ktoré nedochádza 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 
 
(3) Správu poplatku vykonáva Obec Hertník, v mene ktorej vystupuje starosta obce. 

Administratívnu  stránku správy poplatku vykonáva Základná škola s materskou školou 
Hertník. 

 
(4)  Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonáva správca poplatku, 

oddelenie  zabezpečujúce súčinnosť a hlavný kontrolór obce. 
 
 

§ 2 
 (1)  Na tomto všeobecne záväznom  nariadení obce Hertník sa uznieslo Obecné 
zastupiteľstvo dňa 14. júla 2011. 
 
 (2)  Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné 
zastupiteľstvo v Hertníku. 
 
 (3)  Toto všeobecne záväzné  nariadenie nadobúda účinnosť dňom  1. septembra 
2011. 
 
 
 V Hertníku 14. júla 2011 
 
 
 
          Ing. Jozef Kapec 
                                                 starosta obce 


