
POPLATKY - ŠKOLNÉ  

v Materskej škole, Hurbanova 10, 038 52 Sučany  

  

podľa Všeobecného záväzného nariadenia obce Sučany č. 11/2022 o určení výšky finančných 

príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so 

stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Sučany podľa 

miestnych podmienok bolo schválené na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Sučanoch dňa:  

13.12.2022 Uznesením č. 164/22.   

Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Sučany č. 4/2019 o výške príspevku za 

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

školského klubu a v zariadení školského stravovania.  

Čl.2 Predmet nariadenia 1. 

Predmetom tohto nariadenia  

 je: a) určenie výšky a spôsobu úhrady príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú 

úhradu nákladov na vzdelávanie detí v MŠ,  

Čl.3 Výška a spôsob úhrady príspevkov  

1. Obec Sučany určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole nasledovne: - pre 

zákonného zástupcu dieťaťa 16 €.  

Obec Sučany ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení podľa čl. 1 môže rozhodnúť o 

znížení alebo odpustení príspevku podľa toto článku, ak zákonný zástupca dieťaťa/žiaka o to 

písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a 

príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Zákonný zástupca dieťaťa v MŠ je povinný uhradiť finančný príspevok do 10. dňa 

nasledujúceho kalendárneho mesiaca, a to poštovou poukážkou, prevodom na účet školského 

zariadenia alebo osobne v pokladni obecného úradu.  

  

  

  

  

  

  



  

POPLATKY - STRAVA  

v Materskej škole, Hurbanova 10, 038 52 Sučany  

  

podľa Všeobecného záväzného nariadenia obce Sučany č. 11/2022 o určení výšky finančných 

príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so 

stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Sučany podľa 

miestnych podmienok bolo schválené na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Sučanoch dňa: 

13.12.2022 Uznesením č. 164/22.   

Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Sučany č. 4/2019 o výške príspevku za 

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

školského klubu a v zariadení školského stravovania.  

Čl.2 Predmet nariadenia  

1. Predmetom tohto nariadenia je:   

b) určenie výšky a spôsobu úhrady príspevku zákonného zástupcu žiaka a dospelého stravníka 

za stravovanie v ZŠS.  

Čl.3 Výška a spôsob úhrady príspevkov  

Podľa určeného finančného pásma na nákup potravín je stravná jednotka pre dieťa materskej 

školy spolu na jeden deň 2,20 €  z toho desiata 0,50 EUR, obed 1,20 EUR, olovrant 0,40 EUR, 

réžia 0,10€ Použité princípy pri stanovení ceny jedál:   

a) pre cenu potravín sa určuje finančné pásmo 3 v základnej aj v materskej škole od 1.1.2023  

b) príspevok na réžiu pre obed sa určuje tak, aby celková cena stravnej jednotky bola  

presne 2,20 € pre všetkých stravníkov MŠ vo veku 2 – 6 rokov.   

Zákonný zástupca dieťaťa v MŠ a žiaka v ZŠ je povinný uhradiť finančný príspevok za 

stravu do 30. dňa daného kalendárneho mesiaca, a to poštovou poukážkou, prevodom na účet 

školského zariadenia alebo osobne v pokladni obecného úradu.   

Najneskôr pre začatím školského roka resp. pred nástupom na stravovanie sú zákonní 

zástupcovia dieťaťa / žiaka alebo iné fyzické osoby povinní prihlásiť stravníka na obed, a to 

vyplnením zápisného lístka (príloha č. 1 k VZN pre ZŠS pri ZŠ, príloha č. 2 k VZN pre ZŠS pri 

MŠ, a príloha č. 3 k VZN pre iných stravníkov), ktorý je tiež dostupný na web stránke ZŠ a  

MŠ alebo v ZŠ a MŠ.  

  


