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Všeobecne  záväznému   nariadeniu  č. 1/2019 

 

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v  Základnej 

škole s materskou školou Jánosa  Hetényiho s  vyučovacím jazykom 
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VZN nadobúda účinnosť dňom  1. 9. 2020 
 

 

 

úradná pečiatka  

s erbom obce  

   

       za obec :  
                                                                                                                    Ing. Iveta Feketeová 

                                                                                                                       starosta obce 

 

 

 



 Obecné zastupiteľstvo obce Okoličná na Ostrove   na základe ust. §  6 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a § 28 ods. 5, § 114 

ods.10 a § 141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov   v y d á v a tento  

  

VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE 
 

č. 1/2010 
 

 

Dodatok č.1 
 k  

VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉMU   NARIADENIU 

 

č. 1/2019 

 

  
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v  Základnej 

škole s materskou školou Jánosa Hetényiho s  vyučovacím jazykom 

maďarským –  Hetényi János Alapiskola és Óvoda v  Okoličnej na Ostrove 

–  Ekel ,  v školskom  klube a v zariadení školského stravovania  

 

  

 

Pôvodné znenie: 

§ 2 

Výška príspevku v materskej škole, termín a spôsob úhrady 

 

9/     Spôsob úhrady príspevku:  

a) mesačné príspevky zákonný zástupca dieťaťa uhradí najneskôr do 10. dňa príslušného 

kalendárneho mesiaca, a to:  

- bezhotovostným prevodom na účet ZŠ s MŠ alebo  

- poštovou poukážkou  

Nové znenie: 

 

9/    Spôsob úhrady príspevku:  

        a/   mesačné príspevky zákonný zástupca dieťaťa uhradí najneskôr do 10. dňa príslušného  

                    kalendárneho mesiaca a to: 

- v hotovosti pedagogickému zamestnancovi tohto útvaru. 

 

§ 3 



Výška príspevku, termín a spôsob úhrady v školskom klube detí 

Pôvodné znenie: 

 

1. Určené mesačné príspevky zákonný zástupca dieťaťa uhradí najneskôr do 10. dňa príslušného 

kalendárneho mesiaca. 

Nové znenie: 

Dopĺňa sa ďalší bod a to č. 5 nasledovne: 

5. Určené mesačné príspevky zákonný zástupca dieťaťa uhradí najneskôr do 10. dňa 

príslušného kalendárneho mesiaca a to: 

- V hotovosti pedagogickému zamestnancovi tohto útvaru. 

 

 

§ 4 

Pôvodné znenie: 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vo zariadeniach školského stravovania 

11. Podmienky úhrady príspevku a režijných nákladov:  

            b/  termín na úhradu stravného je najneskôr 5. deň v mesiaci, na ktorý sa strava poskytuje.  

            c/ zákonný zástupca žiaka s nárokom na dotáciu uhradí na začiatku školského roka (najneskôr   

               do 5. 9. príslušného roku) jednorazový vratný príspevok na stravovanie v sume 20,- € na účet  

              školskej jedálne. Z tejto sumy bude odrátavaná hodnota obedov, ktoré nebudú včas  

              odhlásené. Nevyčerpaný príspevok bude vrátený zákonnému zástupcovi po skončení  

              školského roku. Podmienky vrátenia príspevku sú stanovené v Zápisnom lístku stravníka,  

              ktorý tvorí Prílohu č. 2 tohto VZN.  

 

Nové znenie: 

Bod 11 b) 

Termín na úhradu stravného a režijných nákladov je mesačne vopred najneskôr do posledného 

dňa bežného mesiaca na mesiac nasledujúci. Za deň úhrady sa berie deň pripísania platby na 

účet školskej jedálne, prípadne sa akceptuje ústrižok z peňažného platobného poukazu ak 

k poslednému dňu predchádzajúceho mesiaca platba ešte nie je pripísaná na účet, ale už bola 

vykonaná. V prípade neuhradenia stravného a režijných nákladov k poslednému dňu 

predchádzajúceho mesiaca má zamestnankyňa školskej jedálne právo nevydať stravu až do jej 

uhradenia. 

 

Bod 11 c) 

Zákonný zástupca žiaka, dieťaťa s nárokom na dotáciu uhradí pred začiatkom školského roka 

(najneskôr do 31.08. príslušného roka), prípadne pri nástupe do školy počas školského roka 

jednorazový vratný príspevok na stravovanie v sume 20,00 € na účet školskej jedálne. Za deň 

úhrady sa berie deň pripísania platby na účet školskej jedálne, prípadne sa akceptuje ústrižok 

z peňažného platobného poukazu ak k poslednému dňu predchádzajúceho mesiaca platba ešte 

nie je pripísaná na účet, ale už bola vykonaná. Z tejto sumy bude odrátavaná hodnota obedov, 

ktoré nebudú včas odhlásené v súlade s platným finančným pásmom. V prípade nedostatočnej 

výšky finančnej zábezpeky na uhradenie nedotovanej stravnej jednotky nebude stravníkovi 

poskytnutá strava. Nevyčerpaný príspevok bude vrátený zákonnému zástupcovi po ukončení 

dochádzky do materskej školy, alebo ak nenastupuje do základnej školy v Okoličnej na 

Ostrove a po ukončení štúdia na  základnej škole. Podmienky vrátenia príspevku sú stanovené 

v Zápisnom lístku stravníka, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tohto VZN. 

 

 

 



 

 

 

 

Príloha č. 2 k VZN č. 1/2019 

Zmení sa nasledovná časť: 

„Spôsob úhrady príspevku na stravovanie: 

Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza najneskôr do 

posledného dňa bežného mesiaca na mesiac nasledujúci v ktorom sa strava poskytuje, 

formou: 

*internetbanking – na účet ŠJ IBAN: SK68 5600 0000 0038 6142 2006 

      *poštová poukážka 

Číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý bude vrátený preplatok príspevku na stravovanie 

zákonnému zástupcovi po ukončení dochádzky do materskej školy, alebo ak 

nenastupuje do základnej školy v Okoličnej na Ostrove a po ukončení štúdia na  

základnej škole: 

SK......................................................................................................................................

.... 

ZMENU TREBA VČAS NAHLÁSIŤ! 

 

Príspevky na stravovanie v ZŠS: 

Jednorazový vratný príspevok na stravovanie vo výške 20,00 € sa uhrádza pred 

začiatkom školského roka, najneskôr pred začiatkom školského roka (do 31.08. 

príslušného roka), prípadne pri nástupe do školy počas školského roka. Pri dodržaní 

podmienok na priznanie dotácie bude zvyšok jednorazového príspevku na stravovanie 

vrátený zákonnému zástupcovi dieťaťa/žiaka.“ 

 

 

Ďalej sa mení nasledovná časť: 

 

„Možnosti odhlasovania stravovania: 

• Telefonicky na tel. č.: 0908 791 720, 035/7793 926 

• Osobne u zamestnankyne VŠJ pri ZŠ od 6,30 hod. – do 14,00 hod.“ 

 

 

 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento dodatokč.1 všeobecne záväzného  nariadenia k VZN č.1/2019 schválilo  Obecné 

zastupiteľstvo obce Okoličná na Ostrove dňa   . 

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom:  1. 9.2020 . 

 

V Okoličnej na Ostrove  dňa  15.6.2020 

  

 

 

.......................................... 

                                                                                                                    Ing. Iveta Feketeová 

                                                                                                                       starosta obce 



  
 

 


