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Obecné zastupiteľstvo obce Pernek, na základe § 6 ods. 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 5,2 § 114 ods. 6,3 § 140 ods. 9, ods. 104 zákona  
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 245 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, vydáva toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek 

č.  5 / 2020 

o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej škole  
pre 1. – 4. ročník s materskou školou Pernek a v školských zariadeniach 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pernek  
 
 

§ 1 
Predmet úpravy 

 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje  

                                                           
1 § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov upravuje právomoc obce 
vydávať všeobecne záväzné nariadenia vo veciach územnej samosprávy. 
2 § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“): „Výšku mesačného príspevku zákonného 
zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou určí zriaďovateľ 
všeobecne záväzným nariadením.“ 
3 § 114 ods. 6 školského zákona: „Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského 
klubu detí, určí všeobecne záväzným nariadením obec, ktorá je jeho zriaďovateľom.“ 
4 § 140 ods. 9 školského zákona: „Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, 
poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške 
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. 
Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov, ak tak určí zriaďovateľ.“. 
§ 140 ods. 10 školského zákona: „Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné 
náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, určí 
zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.“ 
5 § 6 ods. 1 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 (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“): „Obec pri prenesenom 
výkone štátnej správy zriaďuje všeobecne záväzným nariadením a zrušuje základné školy podľa siete (§ 15).“ 
Podľa § 6 ods. 2 písm. b), c) a e) zákona č. 596/2003 Z. z.: „Obec pri výkone samosprávy zriaďuje všeobecne 
záväzným nariadením a zrušuje podľa siete materské školy; školské kluby detí, ktoré sú súčasťou základnej školy; 
zariadenia školského stravovania pre žiakov základných škôl a pre deti materských škôl.“ 
Podľa § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z.: „Obec ako zriaďovateľ určí výšku príspevku za pobyt dieťaťa 
v materskej škole, výšku príspevku v základnej umeleckej škole, výšku úhrady nákladov na štúdium v jazykovej 
škole a výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, internátu alebo 
centra voľného času.“ 
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a) určenie výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov  
za pobyt dieťaťa v materskej škole, 

b) určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu 
detí, 

c) určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo,  
d) určenie výšky príspevku na režijné náklady školskej jedálne a 
e) podmienky úhrady príspevkov uvedených pod písm. a) až d). 

 
(2) Príspevky podľa odseku 1 platí zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje Základnú školu  

pre 1. – 4. ročník s materskou školou Pernek alebo školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti 
obce Pernek. 

§ 2 
Zákonný zástupca  

 
Zákonným zástupcom (ďalej aj „ZZ“) sa rozumie rodič dieťaťa alebo iná fyzická osoba než rodič, ktorá 
má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia 
súdu.6 

 
§ 3 

Škola a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pernek 
 

(1) Obec Pernek je zriaďovateľom Základnej školy pre 1. – 4. ročník s materskou školou Pernek. 
 

(2) Obec Pernek je zriaďovateľom týchto školských zariadení7 
a) Školský klub detí pri Základnej škole pre 1. – 4. ročník s materskou školou Pernek,8 
b) Školská jedáleň pri Základnej škole pre 1. – 4. ročník s materskou školou Pernek. 

 
 

§ 4 
Určenie výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov  

za pobyt dieťaťa v materskej škole 
 
(1) Príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole 

je určený na zabezpečenie bežných výdavkov materskej školy. 
 

(2) Výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej 
škole (ďalej len „príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole“) je 15,00 eur mesačne za jedno 
dieťa. 

                                                           
6 § 1 písm. g) školského zákona; 
§ 44 až § 53 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
7 § 112, § 113 písm. a), § 114, § 137 písm. b), § 140 školského zákona. 
8 § 114 ods. 1 školského zákona: „Školský klub detí je súčasťou školy, ktorá zabezpečuje pre deti, ktoré plnia 
povinnú školskú dochádzku na základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia 
zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin. 
Činnosť, ktorú zabezpečuje školský klub detí, nie je totožná s činnosťou zabezpečovanou centrom voľného času 
podľa § 116.“ 
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(3) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole sa uhrádza do 15. dňa príslušného kalendárneho 

mesiaca, a to bezhotovostne na účet Základnej školy pre 1. – 4. ročník s materskou školou 
Pernek, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., číslo účtu: 3221375002/5600, IBAN:  
SK18 5600 0000 0032 2137 5002, alebo poštovým poukazom. 

 
(4) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,9 

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,10 
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. 

 
(5) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole na základe rozhodnutia obce Pernek 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 obcou Pernek alebo inými závažnými dôvodmi; 
v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.11 

 
 

§ 5 
Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  

na činnosti školského klubu detí 
 

(1) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí je určený na zabezpečenie 
bežných výdavkov školského klubu detí. 
 

(2) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí je 6,00 eur 
mesačne za jedno dieťa. 

 
(3) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí sa uhrádza  

do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, a to bezhotovostne na účet Základnej školy  
pre 1. – 4. ročník s materskou školou Pernek, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., číslo účtu: 
3221375002/5600, IBAN: SK18 5600 0000 0032 2137 5002, alebo poštovým poukazom. 

 
(4) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za činnosti školského klubu detí možno zaplatiť vopred  

aj na dlhšie časové obdobie, napríklad na polrok. 
 

(5) Obec Pernek môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa odseku 1 a 2,  
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.12  

                                                           
9 § 28 ods. 6 školského zákona. 
10 Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
11 § 28 ods. 7 školského zákona. 
12 § 114 ods. 6, 7 školského zákona. 
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§ 6 
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo 

a príspevku na režijné náklady školskej jedálne  
 
(1) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo (ďalej len 

„príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín“) je určený na nákup potravín na jedno 
jedlo podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a platné 
finančné pásma zverejnené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky.13 
 

(2) Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení;  
so súhlasom obce Pernek a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu 
v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.14 

 
(3) Obec Pernek určuje pre výpočet príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín  

2. finančné pásmo pre všetky vekové kategórie stravníkov.15 
 
(4) Príspevok na režijné náklady školskej jedálne (ďalej len „príspevok na režijné náklady“)  

je určený na bežné výdavky školskej jedálne. Zákonný zástupca prispieva na režijné náklady 
sumou 5,00 eur mesačne za jedno dieťa.  

 
(5) Príspevok na režijné náklady podľa odseku 4 je paušálnou platbou, ktorú zákonný zástupca uhrádza 

za jedno dieťa a kalendárny mesiac bez ohľadu na počet dní v mesiaci, v ktorých sa dieťa zúčastnilo  
výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo 
stravu. Ak sa dieťa v niektorých dňoch v mesiaci nezúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti 
alebo vyučovania podľa predchádzajúcej vety a neodobralo stravu, príspevok na režijné náklady 
nie je možné zákonnému zástupcovi vrátiť, a to ani v pomernej časti. 

 
(6) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a príspevok na režijné náklady  

sa uhrádzajú do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, a to bezhotovostne na účet 
školskej jedálne, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., číslo účtu: 5147315720/0900, IBAN:  
SK89 0900 0000 0051 4731 5720, alebo poštovým poukazom. 

                                                           

Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
13 https://www.minedu.sk/data/files/8738_fpn_od_1_9_2019-ok.pdf 
14 § 140 ods. 3 školského zákona. 
15 Podľa § 140 ods. 13 školského zákona: „Ministerstvo školstva zverejní na svojej internetovej stránke finančné 
pásma určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov.“ 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo „Finančné pásma na nákup 
potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 01.09.2019“ na internetovej stránke: 
https://www.minedu.sk/data/files/8738_fpn_od_1_9_2019-ok.pdf 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dokumente, týkajúcom sa určenia 
finančných pásiem, uvádza: „Dospelým stravníkom sa aplikuje úhrada za stravovanie podľa jednotne zvoleného 
finančného pásma pre príslušné zariadenie školského stravovania vo výške celkových nákladov na potraviny 
a režijných nákladov na výrobu jedného jedla ako pre vekovú kategóriu stravníkov 15 – 19 ročných s akceptovaním 
úpravy podľa § 152 Zákonníka práce.“ [https://www.minedu.sk/data/files/8738_fpn_od_1_9_2019-ok.pdf]. 
Podľa § 152 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov: „Zamestnávateľ 
prispieva na stravovanie podľa odseku 2 v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 
55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Príspevok 
podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok podľa 
osobitného predpisu.“ 
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(7) Obec Pernek môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
a príspevku na režijné náklady, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom 
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi16 podľa osobitného predpisu.17  
To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa osobitného predpisu.18 
 

(8) Neúčasť na stravovaní je možné oznámiť vedúcemu školskej jedálne do 7:30 hod. príslušného dňa, 
a to osobne, telefonicky, písomne alebo e-mailom. Podrobnosti o postupe podľa predchádzajúcej 
vety môže vydať riaditeľ Základnej školy pre 1. – 4. ročník s materskou školou Pernek alebo vedúci 
školskej jedálne. 

 
(9) V prípade vopred oznámenej neúčasti dieťaťa alebo žiaka na stravovaní podľa odseku 8 zákonný 

zástupca neplatí príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín za daný deň.  
 

(10) V prípade neodhlásenia dieťaťa alebo žiaka zo stravy vopred podľa odseku 8, je zákonný zástupca 
povinný uhradiť za daný deň príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v plnej 
výške podľa určeného 2. finančného pásma.19 
 

(11) Ak zdravotný stav dieťaťa vyžaduje podľa posúdenia ošetrujúceho lekára osobitné stravovanie, 
obec Pernek vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti 
rozhodnutím súdu, za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti 
v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole, dotáciu na podporu výchovy k stravovacím 
návykom dieťaťa v sume 1,20 eur, poskytovanú podľa osobitného predpisu.20 

 
(12) Zamestnanci a iné fyzické osoby prispievajú na režijné náklady sumou 1,50 eur/jedno jedlo. 
 
(13) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a príspevku na režijné náklady 

sa určuje takto: 
 

                                                           
16 § 140 ods. 12 školského zákona. 
17 Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
18 § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 544/2010 Z. z.“). 
19 Podľa § 140 ods. 9 školského zákona: „Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, 
poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške 
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. 
Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov, ak tak určí zriaďovateľ.“ 
Podľa § 140 ods. 10 školského zákona: „Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku  
na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny 
kraj, určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.“ 
Z ustanovenia § 140 ods. 9 a 10 školského zákona vyplýva, že zákonný zástupca je povinný uhradiť príspevok  
na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín, ak neodhlási dieťa (žiaka) zo stravy včas, keďže v prípade 
neodhlásenia dieťaťa (žiaka) zo stravy včas ide o náklady, ktoré školskej jedálni reálne vznikli. 
Zákonný zástupca je zároveň povinný platiť príspevok na režijné náklady školskej jedálne podľa § 6 ods. 4 VZN 
č. 5/2020, ktorý je paušálnou platbou a zákonný zástupca nemá nárok na jeho vrátenie, a to ani v pomernej časti. 
20 § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z.: „Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje 
v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo 
vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil 
diétne jedlo podľa osobitného predpisu dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav 
vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, 
zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím 
súdu.“ 
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Školská jedáleň  

Škola 
 

Náklady na nákup potravín na 
jedno jedlo – 2. finančné 
pásmo (v eur) 

Spolu 
náklady 
na 
nákup 
potravín 
na jedno 
jedlo 
(v eur) 

Dotácia na 
podporu 
výchovy 
k stravovacím 
návykom 
dieťaťa 
(v eur)21 

Príspevok 
ZZ na 
režijné 
náklady za 
jedno dieťa 
(mesačný 
paušál 
v eur) 

Príspevok ZZ  
na čiastočnú 
úhradu nákladov  
na nákup 
potravín 
a príspevok ZZ 
na režijné 
náklady 
(v eur) 

Desiata Obed Olovrant 

Dieťa MŠ 0,36 0,85 0,24 1,45 bez dotácie 5,00 [1,45 x počet 
dní] + 5,00 

Dieťa MŠ 
rok pred 
plnením 
povinnej 
školskej 
dochádzky 

0,36 0,85 0,24 1,45 1,20 5,00 [0,25 x počet 
dní] + 5,00 
 

Žiak ZŠ 
 

 1,15  1,15 1,20 5,00 5,00  

                                                           
21 Podľa § 4 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z.:  
„Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného 
jedla (ďalej len „strava“) v materskej škole a v základnej škole na každé dieťa, ktoré navštevuje 
a) posledný ročník materskej školy alebo základnú školu, 
b) materskú školu, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, a žije v domácnosti, ktorej 

sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, 
c) materskú školu, ak v materskej škole, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej školy, je 

najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.“ 
Podľa § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z. z.: „Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa  
sa poskytuje v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti 
v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že 
zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného predpisu dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho 
lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím 
návykom dieťaťa, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti 
rozhodnutím súdu.“ 
Podľa § 2 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov: „Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú 
podľa § 3 spoločne, sa považuje suma alebo úhrn súm 
a) 210,20 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu, 
b) 146,64 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu, 
c) 95,96 eura mesačne, ak ide 

1. o zaopatrené neplnoleté dieťa, 
2. o nezaopatrené dieťa.“ 

Podľa § 8 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov: „Plnoletosť  
sa nadobúda dovŕšením osemnásteho roku. Pred dosiahnutím tohto veku sa plnoletosť nadobúda len uzavretím 
manželstva. Takto nadobudnutá plnoletosť sa nestráca ani zánikom manželstva ani vyhlásením manželstva  
za neplatné.“ 
Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. 
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov: „Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona je dieťa do skončenia 
povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak 
a) sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo 
b) sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo 

úraz.“ 
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Školská jedáleň 

Zamestnanci, 
iné fyzické 
osoby 
 

Náklady na nákup potravín na 
jedno jedlo – 2. finančné 
pásmo (v eur) 

Spolu náklady 
na nákup 
potravín  
na jedno jedlo 
(v eur) 
 

Dotácia  
 

Výška 
režijných 
nákladov 
(jedno 
jedlo  
v eur) 

Spolu za 
jedno jedlo 
(v eur) 

Desiata Obed Olovrant 

 1,33  1,33 bez 
dotácie 

1,50 2,83 

 
 
 

Z á v e r e č n é    u s t a n o v e n i a 

 
§ 7 

 
(1) Obec Pernek alebo riaditeľ Základnej školy pre 1. – 4 ročník s materskou školou Pernek môže 

interným predpisom ustanoviť ďalšie podrobnosti o spôsobe platby príspevkov upravených týmto 
nariadením. 
 

(2) Interný predpis podľa odseku 1 musí byť zverejnený na verejne prístupnom mieste v rámci budovy 
Základnej školy pre 1. – 4. ročník s materskou školou Pernek a v priestoroch školskej jedálne. 

 
 

§ 8 
Zrušovacie ustanovenie 

 
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 2/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu 
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pernek, ktoré bolo 
schválené dňa 12.08.2019 uznesením Obecného zastupiteľstva obce Pernek č. 32/19. 

 
 

§ 9 
Účinnosť 

 
(1) Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Pernek č. 43/20 zo dňa 

29.06.2020. 
 

(2) Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Pernek dňa 02.07.2020. 
 
(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce Pernek. 

 
 
 
 

 
                                                                                                 Ing. Martin Ledník 
                                                                                                 starosta obce Pernek 



8 

 

Toto schválené všeobecne záväzné nariadenie obce Pernek č. 5/2020 o výške príspevkov  

na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej škole pre 1. – 4. ročník s materskou školou Pernek 

a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Pernek (ďalej len „VZN č. 5/2020“) bolo 

vyvesené na úradnej tabuli obce Pernek dňa 02.07.2020 pod číslom expedovanej pošty: 

......................................... . V rovnaký deň bolo zverejnené aj na internetovej stránke obce Pernek 

www.pernek.sk . 

 

Toto schválené VZN č. 5/2020 bolo zvesené z úradnej tabule obce Pernek dňa ........................... 

pod číslom doručenej pošty: ................................. .  

 

 

 

 

 

 

  

 


