OBEC ZEMIANSKE KOSTOĽANY

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. ../2019,
O VÝŠKE FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU
NÁKLADOV NA VÝCHOVU A VZDELÁVANIE A NÁKLADOV
SPOJENÝCH SO STRAVOVANÍM V ŠKOLE A ŠKOLSKÝCH
ZARIADENIACH
ZRIADENÝCH OBCOU ZEMIANSKE KOSTOĽANY

Predkladá:

finančná komisia

Spracovateľ:

Ing. Janka Súkeníková

Dátum zverejnenia návrhu VZN:
Dátum schválenia VZN:
Dátum vyvesenia VZN:
Dátum účinnosti VZN:

24.06.2019

Obec Zemianske Kostoľany podľa ustanovení § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 28, § 49, § 114, § 116 a § 140 zákona
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 č. ../2019.
§1
Účel a predmet
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách
a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Zemianske Kostoľany.
§2
Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach
V školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zemianske Kostoľany
sa uhrádzajú tieto príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie
a nákladov spojených so stravovaním (ďalej len „príspevky“):
1. príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole(MŠ),
2. príspevok na činnosť školského klubu detí (ŠKD),
3. príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v zariadení
školského stravovania.
§3
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 10,- €.
2. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na nasledujúci mesiac.
3. Ak je dieťa prijaté do materskej školy v priebehu školského roka, za prvý mesiac
dochádzky sa príspevok uhrádza vždy do troch pracovných dní odo dňa, v ktorom bolo
zákonnému zástupcovi doručené rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy.
§4
Výška, termín a spôsob úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole v období
obmedzenej alebo prerušenej prevádzky cez letné prázdniny
1. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku
do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby
alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.
2. Preukázateľný spôsob je predloženie potvrdenia od lekára (ak je dôvodom choroba)
a čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o rodinných dôvodoch prerušenia dochádzky
do materskej školy.

3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy
v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená obcou
alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť
určeného príspevku vypočítanú pomerom dní.
§5
Príspevok na činnosť školského klubu detí
1. Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na činnosť školského klubu detí (ŠKD) v mesačnej
výške za dieťa sumou 4,- €.
2. Príspevok sa uhrádza za obdobie 1.9. – 31.12. kalendárneho roka jednorázovo, najneskôr
do 31.10. príslušného kalendárneho roka a za obdobie od 1.1. – 30.6. kalendárneho roka,
najneskôr do 28.2. príslušného kalendárneho roka, bez nároku na vrátenie uhradenej čiastky
z mesačného príspevku pri neúčasti dieťaťa v ŠKD.
3. Ak je dieťa prijaté do ŠKD v priebehu školského roka, uhrádza príspevok zákonný
zástupca dieťaťa prislúchajúcu časť podľa počtu mesiacov dochádzky do ŠKD v príslušnom
kalendárnom roku do 30 dní odo dňa, v ktorom bolo zákonnému zástupcovi doručené
rozhodnutie o prijatí dieťaťa do školského klubu detí.
4. Za mesiac dochádzky do školského klubu detí na účely platenia príspevku podľa tohto
paragrafu sa považuje každý, aj začatý mesiac.
§6
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie v zariadení školského
stravovania
1. Zariadenie školského stravovania poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú
úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín
podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami nákladov na nákup
potravín na jedno jedlo určenými ministerstvom školstva.
2. Výška príspevku je:
Stravník – dieťa v MŠ
Stravníci od 2 – 6 rokov

1 desiata

1 obed

1 olovrant

Celodenná
strava

€

€

€

€

0,36

0,85

0,24

1,45

Stravník – žiak v ZŠ

1 obed/€

Stravníci 1.-4. ročník

1,15

Stravníci 5.-9. ročník

1,23

3. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej dotácia), sa poskytuje
vo výške 1,20 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti
v MŠ, ZŠ a odobralo stravu.
4. Dotácia sa od 01.09.2019 poskytuje:

a) na dieťa navštevujúce posledný ročník MŠ,
b) na dieťa navštevujúce ZŠ,
c) na dieťa vo veku od 2 –5 rokov, navštevujúce MŠ a žijúce v domácnosti, ktorej
sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného
minima.
5. Zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole a žiaka v základnej škole má povinnosť
doplatiť:
a) rozdiel medzi dotáciou a výškou finančného pásma (platného od 1.9.2019) nákladov na
nákup potravín na jedno jedlo,
b) plnú výšku príspevku za neodhlásenie dieťaťa/žiaka zo stravy,
c) plnú výšku príspevku za odobratú stravu zo ŠJ ak sa dieťa nezúčastnilo výchovnovzdelávacej činnosti v MŠ, ZŠ,
d﴿ plnú výšku príspevku na stravovanie ak sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti
v MŠ, ZŠ, ale neodobralo stravu.
6. Odhlásenie zo stravy v ZŠ a MŠ je možné najneskôr do 14:00 h. predchádzajúceho dňa
okrem pondelka, kedy je možné odhlásenie zo stravy do 7:00 h.
7. V prípade prvého dňa neúčasti dieťaťa/žiaka, na výchovno-vzdelávacej činnosti si zákonný
zástupca môže odobrať jedlo ale za jedlo zaplatí plnú výšku príspevku podľa § 6 ods. 2 tohto
VZN ﴾ bez dotácie 1,20€﴿.
8. Jednorázový príspevok na stravovanie v ZŠ, vo výške 20 €/ 1 dieťa uhradí zákonný
zástupca dieťaťa vopred za obdobie 1.9. – 31.12. kalendárneho roka jednorázovo, najneskôr
do 25.8. príslušného kalendárneho roka a za obdobie od 1.1. – 30.6. kalendárneho roka,
najneskôr do 25.1. príslušného kalendárneho roka.
9. Jednorázový príspevok na stravovanie v MŠ na dieťa navštevujúce posledný ročník MŠ
a na dieťa vo veku od 2 –5 rokov, navštevujúce MŠ a žijúce v domácnosti, ktorej sa
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
uhradí zákonný zástupca dieťaťa v plnej výške príspevku na nákup potravín na
1 mesiac podľa určeného finančného pásma v ŠJ.
10. Príspevok na stravovanie v MŠ na dieťa neuvedené v § 6, ods. 4, písm. a﴿ a c﴿ tohto VZN
uhradí zákonný zástupca dieťaťa mesačne do 25. dňa predchádzajúce mesiaca podľa určeného
finančného pásma v ŠJ.
11. Vyúčtovanie príspevkov za stravovanie sa vykoná k 31.12. a k 30.6. príslušného
kalendárneho roka.
12. Zostávajúci rozdiel medzi poskytnutou dotáciou (1,20€) a sumou stanovenou finančným
pásmom nákladov na nákup potravín na jedno jedlo sa v ŠJ použije na doplnkové jedlo alebo
prevádzkové náklady.
13. Zákonnému zástupcovi dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia a u ktorého podľa
potvrdenia od ošetrujúceho lekára (gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.) zdravotný
stav vyžaduje osobitné stravovanie a ŠJ uvedený druh stravovania nezabezpečuje, zriaďovateľ
vyplatí dotáciu v nasledujúcom mesiaci na základe evidencie dochádzky dieťaťa do MŠ a ZŠ.
§7
Stravovanie a príspevok dospelých stravníkov v zariadení školského stravovania
1. Zriaďovateľ súhlasí so stravovaním dospelej osoby v zariadeniach školského stravovania.

2. Pre dospelého stravníka sa zabezpečuje strava vo výške nákladov na nákup potravín podľa
vekovej kategórie stravníkov od 15-19 rokov v súlade s finančnými pásmami nákladov na
nákup potravín na 1 jedlo určenými Ministerstvom školstva.
2. Dospelý stravník uhrádza za jedno hlavné jedlo cenu, ktorá sa skladá z nákladov na nákup
potravín a režijných nákladov:
1 obed:
Dospelý stravník –v MŠ

z toho:

na nákup potravín

1,33 €

réžia

1,43 €

1 obed:
Dospelý stravník –v ZŠ

2,76 €

3,24€

z toho:

na nákup potravín

1,33€

réžia

1,91€

§8
Záverečné ustanovenia
1. Dňom účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia Obce Zemianske Kostoľany č. ../2019
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov
spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec
Zemianske Kostoľany sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2008 o výške príspevkov
v škole a v školských zariadeniach zriadených Obcou Zemianske Kostoľany a Všeobecne
záväzné nariadenie č. 3/2018, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2008
o výške príspevkov v škole a školských zariadeniach zriadených Obcou Zemianske
Kostoľany.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Zemianskych Kostoľanoch dňa ................ uznesením č. .../2019 a účinnosť nadobúda
1.9.2019

V Zemianskych Kostoľanoch
Dňa 24. 6. 2019
Ing. Jana Školíková
starostka obce

