
 

Predkladá: Mgr. Anton Heglas 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo 

a) prerokovalo úpravu VZN  č. 1/2013 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a na   

   čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Raková 

b) uznáša sa na úprave VZN  č. l/2013  o  výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Raková 
 

                                                                          

NÁVRH  

 

 
Obec Raková v súlade s §6 a §11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a zákonom NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej 

ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov    v  y d á v a     tento návrh  
 

NA ÚPRAVU 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE RAKOVÁ  

č. 1/2013 
o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách  a školských zariadeniach Obce Raková  
 

 

 Úprava sa týka:           

▪ Príloha č. 1, tabuľka 1 – výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

výdavkov za pobyt dieťaťa v materských školách 

▪ Príloha č. 3, tabuľka 3 – výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školskej jedálni, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, žiaka alebo 

iná osoba vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií 

stravníkov v nadväznosti na výživové dávky odporúčané MSVVaŠ SR a výška 

príspevku na úhradu režijných nákladov 

▪ Príloha č. 4, tabuľka 4 – výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov vo výdajnej školskej jedálni, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, 

žiaka alebo iná osoba vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových 

kategórií stravníkov v nadväznosti na výživové dávky odporúčané MSVVaŠ SR 

a výška príspevku na úhradu režijných nákladov 

▪ Príloha č. 5, tabuľka 5 – výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov na činnosti centra voľného času  

  

     Príloha č. 1 

     Tab. 1: 

     Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materských   

     školách. 

     a/  

Materská škola (MŠ) 

Materská škola,Fojstvo 1253, Raková  Výška mesačného príspevku v € 

 Trvalý pobyt Raková 
Mimo trvalého 

pobytu Raková 

Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ 

vo veku od 2 do 3 rokov 
18,00 € 

 

30,00 € 

 

Mesačný poplatok za pobyt dieťaťa v MŠ vo 

veku od 3 do 6 rokov 
9,00 € 12,00 € 



Mesačný poplatok za pobyt dieťaťa v MŠ vo 

veku od 3 do 6 rokov v mesiacoch júl a 

august 

18,00 € 

 

30,00 € 

 

 

     b/  

Materská škola (MŠ) Výška mesačného príspevku v € 

Materská škola, Korcháň 1070, Raková 9,00 

 

 
     a/  

Materská škola (MŠ) Výška mesačného príspevku v € 

Materská škola, Fojstvo 1253, Raková 12,00 

 

     b/  

Materská škola (MŠ) Výška mesačného príspevku v € 

Materská škola, Korcháň 1070, Raková 10,00 

 

 

Príloha č. 3 

Tab. 3: 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktoré uhrádza zákonný 

zástupca dieťaťa, žiaka alebo iná osoba vo výške nákladov na nákup potravín podľa 

vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na výživové dávky odporúčané MSVVaŠ SR a 

výška príspevku na úhradu režijných nákladov. 

 

 
Školská jedáleň (ŠJ) 

Výška príspevku 
(náklady na nákup 

potravín) 
v € 

 

Finančné 
pásmo 

Výška príspevku 
(režijné náklady) 

v € 

Školská jedáleň pri Materskej škole, Fojstvo 
1253 , Raková 

   

2 

paušálny príspevok 
na mesiac 

deti – stravníci 
(veková kategória od 2 do 6 rokov) 1,19 3 

desiata 0,28 3 
obed 0,68 3 

olovrant 0,23 3 

Školská jedáleň pri Materskej škole, 
Korcháň 1070, Raková 

   

1 

paušálny príspevok 
na mesiac 

deti – stravníci 
(veková kategória od 2 do 6 rokov) 1,19 

3 

desiata 0,28 3 
obed 0,68 3 

olovrant 0,23 3 

Školská jedáleň, Raková 950, ako súčasť ZŠ 
Milana Mravca, Raková 950 

   

žiaci stravníci – veková kategória:    

6 -11 roční 1,01 3 0,10 
11-15 roční 1,09 3 0,10 

 

 

 



 

 

 

 

 

     

 
Školská jedáleň (ŠJ) 

Výška príspevku 
(náklady na nákup 

potravín) 
v € 

 

Finančné 
pásmo 

Výška príspevku 
(režijné náklady) 

v € 

Školská jedáleň pri Materskej škole, Fojstvo 
1253 , Raková 

   

4 

paušálny príspevok 
na mesiac 

deti – stravníci 
(veková kategória od 2 do 6 rokov)  3 

desiata 0,38 3 
obed 0,90 3 

olovrant 0,26 3 
Školská jedáleň pri Materskej škole, 
Korcháň 1070, Raková 

   

2 

paušálny príspevok 
na mesiac 

deti – stravníci 
(veková kategória od 2 do 6 rokov)  3 

desiata 0,38 3 
obed 0,90 3 

olovrant 0,26 3 
Školská jedáleň, Raková 950, ako súčasť ZŠ 
Milana Mravca, Raková 950 

 
3 

 

žiaci stravníci – veková kategória:    

6 -11 roční 1,21 3 0,18 
11-15 roční 1,30 3 0,18 

 

Príloha č. 4 

Tab. 4: 

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni, ktoré 

uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, žiaka alebo iná osoba vo výške nákladov na nákup 

potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na výživové dávky 

odporúčané MŠVVaŠ SR výška príspevku na úhradu režijných nákladov. 
 

 

Výdajná školská jedáleň (VŠJ) 
Výška príspevku v 

€ 
Finančné 

pásmo 

Výška príspevku 
(režijné náklady) v 

€ 
Výdajná školská jedáleň, Trstená 475, 
ako súčasť Základnej školy, Milana 
Mravca, Raková 

   

žiaci stravníci – veková kategória:    

6 -11 roční 1,01 3 0,10 

Výdajná školská jedáleň pri Materskej 
škole 1253, U Gala 325, Raková 

   

deti – stravníci 
(veková kategória od 2 do 6 rokov) 

1,19 3 2 

paušálny 
príspevok na 
mesiac 

desiata 0,28 3 
obed 0,68 3 

olovrant 0,23 3 

 
 

 

     



 

Výdajná školská jedáleň (VŠJ) 
Výška príspevku 

v € 
Finančné 

pásmo 

Výška príspevku 
(režijné náklady) 

v € 
Výdajná školská jedáleň, Trstená 475, 
ako súčasť Základnej školy, Milana 
Mravca, Raková 

   

žiaci stravníci – veková kategória:    

6 -11 roční 1,21 3 0,18 
Výdajná školská jedáleň pri Materskej 
škole 1253, U Gala 325, Raková 

  
 

deti – stravníci 
(veková kategória od 2 do 6 rokov) 

   3 
4 

paušálny 
príspevok na 
mesiac 

desiata 0,38 3 
obed 0,90 3 

olovrant 0,26 3 

 

     Príloha č. 5 

    Tab. 5: 

    Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti  centra voľného  

     času  

 

Centrum voľného času, Raková 140 (CVČ) 
Výška mesačného príspevku v €/  

1 záujmový útvar 

dieťa do 15 rokov, kt. neodovzdalo 
vzdelávací poukaz v prospech CVČ 

1,50 € 

dieťa do 15 rokov, kt. odovzdalo vzdelávací 
poukaz v prospech CVČ 

0,50 € 

dieťa od 15 rokov a dospelá osoba 2,00 € 

 
 
      

Centrum voľného času, Raková 140 (CVČ) 
Výška mesačného príspevku v €/  

1 záujmový útvar 

dieťa, žiak, dospelý, kt. neodovzdal 
vzdelávací poukaz v prospech CVČ 

1,50 € 

dieťa, žiak, dospelý, kt. odovzdal vzdelávací 
poukaz v prospech CVČ 

0,30 € 

 

1. Dňom účinnosti tejto  úpravy VZN sa zrušuje  úprava VZN č. uznesenia 3.25/2015 zo dňa 24. júna 

2015 a úprava VZN č. uznesenia 16.11/2017 zo dňa 16.6.2017. 

 

2. Túto úpravu VZN prerokovalo Obecné zastupiteľstvo v Rakovej dňa ............................ uznesením č. 

..................................... a uznieslo sa na ňom dňa....................................... 

 

3. V zmysle §6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. bol návrh na úpravu VZN vyvesený dňa ............... 2019     

a zvesené dňa …….......    pred zasadnutím   pred zasadaním obecného zastupiteľstva a v zmysle §6 

ods. 8 zákona č. 396/1990 Zb. bola úprava VZN vyvesená dňa ……………. po zasadaní obecného 

zastupiteľstva. 

 

4. Táto  úprava VZN nadobúda účinnosť dňa 1.9.2019 a právoplatnosť dňom ………………… 

 

                                                                                              

Vyvesené dňa:22.5.2019                                                                                 Mgr. Anton Heglas 

Zvesené dňa: .................                                                                                       starosta obce 

____________________________________________________________________________________ 
Prečiaknuté písmo: súčasná výška príspevku 

Zvýraznené písmo: navrhovaná výška príspevku 


