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Obec Močenok 

 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku, 

v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 a 2 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.369/ 1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a § 28 ods.5, § 49 ods.4, § 114 ods.6, § 115 ods. 6  

a § 140 ods.9 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa dňa 27. 07. 2022  

uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“): 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Močenok č. 03/2022 

 

O VÝŠKE MESAČNÉHO PRÍSPEVKU V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH 

ZARIADENIACH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE MOČENOK 

 

§ 1 

Základné ustanovenia 

 

Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je v zmysle § 11  

ods. 4 písm. e) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon 369/1990 Zb.“) v nadväznosti na zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove  

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon 245/2008 Zb.“) stanoviť výšku príspevkov: 

1. Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy za jedno dieťa.  

2. Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom  

v základnej umeleckej škole. 

3. Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s činnosťou školského 

klubu detí a centra voľného času. 

4. Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v školskej 

jedálni ZŠ a MŠ podľa vekových kategórií stravníkov. 

 

§ 2 

Stanovenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov 

materskej škole za jedno dieťa 

 

1. Obecné zastupiteľstvo v Močenku v zmysle § 11 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb.  

v nadväznosti na § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. stanovuje s účinnosťou  

od 1. septembra 2022 výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov  

v materskej škole za jedno dieťa v sume 20,00 EUR. 

 

2. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 

 

3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 

a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, ak ide o štátnu školu, 

b) ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne poţiada a je členom domácnosti, ktorej sa 



poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu, 

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

 

4. Príspevok v materskej škole 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 zriaďovateľom alebo inými závaţnými dôvodmi;  

v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. 

 

§ 3 

Stanovenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole 

 

1. Obecné zastupiteľstvo v Močenku v zmysle § 11 ods.4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb.  

v nadväznosti na § 49 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. stanovuje s účinnosťou  

od 1. septembra 2022 výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených  

so štúdiom v základnej umeleckej škole sumu: 

 

a) v individuálnom vyučovaní: 

základné štúdium    6,00 EUR  

štúdium pre dospelých 50,00 EUR  

 

b) v skupinovom vyučovaní: 

základné štúdium    4,00 EUR  

štúdium pre dospelých 50,00 EUR  

 

2. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 

 

3. Príspevok v základnej umeleckej škole podľa ods. 1 sa neuhrádza, ak plnoletý ţiak alebo 

zákonný zástupca neplnoletého ţiaka o to písomne poţiada a predloţí doklad riaditeľovi 

školy, ţe je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi 

podľa osobitného predpisu. Odpustenie príspevku sa vzťahuje iba na štúdium jedného 

umeleckého odboru. 

 

§ 4 

Stanovenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

spojenú s činnosťou školského klubu detí a s činnosťou centra voľného času 

 

1. Obecné zastupiteľstvo v Močenku v zmysle § 11 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb.  

v nadväznosti na § 114 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. stanovuje s účinnosťou  

od 1. septembra 2022 výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených  

s činnosťou školského klubu detí v sume: 10,00 EUR. 

 

2. Obecné zastupiteľstvo v Močenku v zmysle § 11 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb.  

v nadväznosti na § 116 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. stanovuje s účinnosťou  

od 1. septembra 2022 výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených  

s činnosťou centra voľného času sumu: 3,00 EUR. 

 

3. Príspevky podľa odseku 1 a 2 sa uhrádzajú vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 

4. Príspevky v školskom klube detí a v centre voľného času podľa ods. 1 a ods. 2  



sa neuhrádzajú, ak zákonný zástupca o to písomne poţiada a predloţí doklad riaditeľovi 

školy o tom, ţe je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej 

núdzi podľa osobitného predpisu.
 

A ak je dieťa umiestnené v zariadení na základe 

rozhodnutia súdu.  

 

§ 5 

Stanovenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín 

v školskej jedálni ZŠ Močenok a MŠ Močenok podľa vekových kategórií stravníkov 

 

1. V zmysle § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je 

obec alebo samosprávny kraj, poskytuje stravovanie deťom a ţiakom za čiastočnú úhradu 

nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa 

vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výţivové dávky. 

 

2. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo ţiaka vo výške nákladov  

na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov, určí zriaďovateľ. 

 

3. Obecné zastupiteľstvo v Močenku v zmysle § 11 ods.4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb.  

v nadväznosti na § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. stanovuje výšku mesačného 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške 

nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií: 

 Deti v materskej škole (desiata, obed a olovrant) v sume:   1,54 EUR  

(desiata 0,38 EUR, obed 0,90 EUR, olovrant 0,26 EUR) 

 Ţiaci základných škôl 1.stupeň: 1. – 4. ročník (obed) v sume:   1,21 EUR 

 Ţiaci základných škôl 2.stupeň: 5. – 9. ročník (obed) v sume:   1,30 EUR 

 Pre dospelých stravníkov v sume:       1,41 EUR 

 

4. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



§ 6  

Záverečné ustanovenie 

 

1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce 

(www.mocenok.sk) v lehote uvedenej v ust. § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov.  

2. Toto VZN nadobúda platnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom v Močenku 

a účinnosť dňom 01. 09. 2022. Po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 15 dní bude toto VZN 

prístupné na Obecnom úrade v Močenku.  

3. Obecné zastupiteľstvo v Močenku prerokovalo toto všeobecne záväzné nariadene  

na svojom IV. zasadnutí dňa 27. 07. 2022 a schválilo ho uznesením č. 5.1 – IV./OZ/2022. 

4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší:  

VZN č. 3/2013, ktoré bolo schválené dňa 27. 06. 2013,  

VZN č. 4/2015, ktoré bolo schválené dňa 22. 07. 2015, uznesením č. 5.1- IV/OZ/2015, 

VZN č. 8/2016, ktoré bolo schválené dňa 27. 07. 2016, uznesením č. 5.3-IV/OZ/2016 

a VZN č. 07/2019, ktoré bolo schválené dňa 31. 07. 2019, uznesením  

č. 5.4-IV/OZ/2019.  

 

 

V Močenku 28. 07. 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

PaedDr. Roman Urbánik 

starosta Obce Močenok 
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