
 
 

č. 2/2019 
 

o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí žiakov a dospelých na 

čiastočnú úhradu výdavkov v Materskej škole, v Základnej umeleckej 

škole, v Centre voľného času, v Školskom klube detí, v Školskej jedálni pri 

Materskej škole a Základnej škole v Novákoch. 

 

 

Mesto Nováky podľa § 19 a § 20 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

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

vydáva  toto všeobecne záväzné nariadenie o určení príspevkov  od zákonných zástupcov detí 

žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v Materskej škole, v Základnej umeleckej 

škole, v Centre voľného času, v Školskom klube detí, v Školskej jedálni pri Materskej škole  

a Základnej škole v Novákoch na ktorom sa podľa § 6 a  § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Novákoch. 

 

 

Časť V., ods.  c) sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

c) 

Úhrada nákladov na potraviny na jeden deň pri deťoch/ žiakoch ktorým vznikol nárok na 

dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom (ďalej „dotácia na stravu“) podľa 

zákona 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

SR bude kryté nasledovne: 
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Pre dieťa v materskej škole je hodnota stavy na 1 deň                 1,27 Eur 

 

z toho  prispieva:   

ÚPSVaR  v Prievidzi  

- pre dieťa, od 02-05-rokov, ktoré žije v domácnosti ktorej 

  sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi                                          1,20 Eur 

- rodič                                                                                            0,07 Eur 

 

ÚPSVaR  v Prievidzi 

-posledný ročník materskej školy             1,20 Eur 

- rodič                  0,07 Eur  

 

 

Dotácia na stravu sa poskytuje 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 ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje 

osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na stravu  zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa, 

alebo fyzickej osobe, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu. 

 

Príspevky sa uhrádzajú vopred do 25. dňa v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci za celý 

mesiac poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na účet príslušného zariadenie 

a podľa Usmernenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidza. 

 

 

ODDIEL II. 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1. VZN bolo schválené MsZ dňa 30. 04. 2019, uznesením č. 79/2019. 

2. VZN nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta 

Nováky.  

 

 

Zverejnené: 15. 04. 2019     Schválené: 30. 04. 2019 

 

Vyhlásené: 15. 05. 2019     Účinnosť: 30. 05. 2019 

 

 

 

 

        

                      Ing. Dušan Šimka, v. r. 

            primátor mesta 


