
 

 
Obec RADOMA 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 

 

Obec Radoma, na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy 

Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov a podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 115 ods. 5 a § 

140 ods. 10 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Radoma, č. 2/2021 o výške mesačného príspevku za 

pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na úhradu nákladov na nákup 

potravín v školskej jedálni a o podmienkach úhrady týchto príspevkov 
 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

 

Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 16. jún 2021 

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 16. jún 2021 

Dátum začiatku lehoty pripomienkového konania: 16. jún 2021 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 26. jún 2021 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 27. jún 2021 

Pripomienky písomne: Obecný úrad Radoma, Radoma 145, 090 42 Radoma 

Pripomienky elektronicky: obecnyuradradoma@gmail.com 

Pripomienky faxom: 054/788 10 57 

 

Schválené toto všeobecne záväzné nariadenie 

 

Na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Radome dňa: 2. júl 2021 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa: 2. júl 2021 

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 17. júl 2021 

Zvesené z úradnej tabule dňa: 19. júl 2021 

Číslo uznesenia, ktorým bolo schválené: x/2021 

 

 

 

 

 

 



Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Radoma (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku 

príspevku na stravu a výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole v školskej jedálni 

pri materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Radoma (ďalej len „obec“) a 

podmienky ich úhrady. 

 

2. Výšku príspevku určeného týmto nariadením v materskej škole zverejní riaditeľ materskej 

školy obvyklým spôsobom. 

 

Článok 2 

Výška príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni 

 

1. Príspevok zákonných zástupcov stravníkov v materskej škole vo veku od 2 do 6 rokov je 

1,37 eur denne na celodennú stravu, 

 

2. Príspevok zamestnancov materskej školy je 1,26 eur denne na obed. 

 

Článok 3 

Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 

 

1. Príspevok zákonných zástupcov za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu 

výdavkov materskej školy je 4,00 eur mesačne na 1 dieťa. 

 

2. Príspevok zákonných zástupcov za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu 

výdavkov materskej školy sa neuhrádza za dieťa, 

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 podľa osobitného 

predpisu, 

c) ktoré je umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu. 

 

3. Príspevok zákonných zástupcov za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu 

výdavkov materskej školy sa neuhrádza na základe rozhodnutia zriaďovateľa za dieťa, 

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe 

nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo z rodinných dôvodov 

preukázateľným spôsobom, 

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, 

c) ak bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo 

závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť 

určeného príspevku. 

 

Článok 4 

Podmienky úhrady 

 

Termín a spôsob úhrady jednotlivých príspevkov uvedených v článku  2 až 3 tohto nariadenia 

v materskej škole určí riaditeľ materskej školy. 

 

 

 



Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Radome. 

 

2. Toto VZN bolo prerokované a schválené na Obecnom zastupiteľstve v Radome dňa 2. júla 

2021a nadobúda účinnosť nadobúda dňom 17. júla 2021. 

 

 

 

                                                                                   Daniela Zelonkayová 

                                                                                  starostka obce Radoma 


