
 

 

Obec Raková v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 a 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z.z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a § 28, § 114, § 116, 

§ 140, § 141 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o doplnení 

niektorých zákonov, zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní 

základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 

599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov    v y d á v a   toto 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  

OBCE RAKOVÁ č. 1/2020, 

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č. 1/2013 o výške 

príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a na čiastočnú úhradu nákladov  

v školách a školských zariadeniach Obce Raková v znení neskorších úprav   
 

Článok 1 

      Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č. 1/2013 o výške príspevku zákonného zástupcu 
dieťaťa a na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Raková  sa mení  

 takto:  
 

1. V prílohe č. 1, Tab. 1: Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za 

pobyt dieťaťa v materských školách sa vypúšta text:  

a/ 

Materská škola (MŠ) Výška mesačného príspevku v € 

 Materská škola, Fojstvo 1253, Raková 9,00       
 

b/ 

Materská škola (MŠ) Výška mesačného príspevku v € 

Materská škola, Korcháň 1070, Raková 9,00       

 
                 A nahrádza sa novým textom, ktorý znie:  

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 12,00 

 

 

2. V prílohe č. 2, Tab. 2: Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na 

činnosti školského klubu detí sa vypúšťa text:  
 

Školský klub detí (ŠKD) Výška mesačného príspevku v € 

ŠKD Raková 950, ako súčasť ZŠ školy 

Milana Mravca, Raková 950 
10,00       

 



                   A nahrádza sa novým textom, ktorý znie:  

 

Školský klub detí (ŠKD) Výška mesačného príspevku v € 

ŠKD Raková 950, ako súčasť ZŠ školy 

Milana Mravca, Raková 950 
13,00  

 

 
3.     V prílohe 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 sa vypúšťa text:  

 

 

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      

 

A nahrádza sa novým textom, ktorý znie:  
 

 

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 

   

 

5 

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 

   

 

5 

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 0,34 
11-15 roční 1,30 3 0,34 

 
 
4. V prílohe 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 
MSVVaŠ SR a výška príspevku na úhradu režijných nákladov sa vypúšťa text: 

        

 

 

Výdajná školská jedáleň (VŠJ) 

Výška príspevku 

(náklady na 

nákup potravín) 

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 

 

A nahrádza sa novým textom, ktorý znie:  
 

 

 

Výdajná školská jedáleň (VŠJ) 

Výška príspevku 

(náklady na 

nákup potravín) 

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 0,34 

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

   

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

 
3 

5 

paušálny 

príspevok 

na mesiac 

desiata 0,38 3 
obed 0,90 3 

olovrant 0,26 3 

 

 

Článok 2 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie prerokovalo Obecné zastupiteľstvo v Rakovej dňa 19.06.2020 

uznesením č. 7.24/2020 a uznieslo sa na ňom dňa 19.06.2020. 

2. V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. bol návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Raková 

č. 1/2020 zverejnený na úradnej tabuli obce Raková a na webovom sídle obce Raková odo dňa 

03.06.2020 do 18.06.2020 pred rokovaním obecného zastupiteľstva a v zmysle § 6 ods. 8 zákona č. 

369/1990 Zb. bolo Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č. 1/2020 vyvesené na úradnej tabuli 



Obce Raková dňa 01.07.2020 po zasadnutí obecného zastupiteľstva.  

3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.08.2020 a právoplatnosť dňom  

16.07.2020. 

Mgr. Anton Heglas 

starosta obce 

Vyvesené dňa:  01.07.2020                                                 

 


