NÁVRH
Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, ustanovením § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 140 ods. 10
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v y d á v a toto

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2019

ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
v školských zariadeniach a v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Ostrovany
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Predmetom úpravy všeobecne záväzného nariadenia (ďalej aj ako „nariadenie“) je určenie výšky
príspevkov a spôsob ich uhrádzania, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Ostrovany, ako aj určenia podmienok ich úhrady a podmienok zníženia alebo odpustenia
jednotlivých príspevkov.
Čl. 2
Vyživovacia povinnosť
Rodič dieťaťa alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, prispieva:
1) na čiastočnú úhradu nákladov na pobyt dieťaťa v materskej škole (ďalej len „MŠ“),
2) na čiastočnú úhradu nákladov za poskytovanie stravy v školskej jedálni (ďalej len „ŠJ“).
Čl. 3
Výška príspevku na čiastočnú úhradu v materskej škole
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu bežných
výdavkov materskej školy.
2) Výška príspevku za pobyt v materskej škole je 5,00 € mesačne na jedno dieťa.
3) Príspevok sa uhrádza vopred do 10 dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Pri neuhradení
poplatku zákonným zástupcom za predchádzajúce dva mesiace bude dieťa z materskej školy
vylúčené na základe rozhodnutia riaditeľa.
Čl.4
Oslobodenie od uhrádzania príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov za pobyt v materskej škole
1) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pre plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
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2) Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia riaditeľa 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, čo vyjadrí preukázateľným
písomným spôsobom,
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená
prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.
V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
Čl. 5
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za poskytovanie
stravy v školskej jedálni
1) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza
zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov1 v nadväznosti na výživové dávky odporúčané Ministerstvom školstva SR.
V školskej jedálni sa stravujú aj zamestnanci škôl a školských zariadení.
2) Výška nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov od 1. 10. 2019:
1. finančné pásmo - platné od 1. 9. 2019

Bežné stravovanie

Materská škola
(stravník od 2 do 5 rokov)
Materská škola
(stravník predškolák,
hmotná núdza, životné minimum)
Základná škola
(stravník od 6 do 11 rokov - 1.
stupeň)
Základná škola
(stravník od 11 do 15 rokov - 2.
stupeň)
-

Zamestnanci škôl a
školských zariadení
Iní stravníci

Príspevok
Desiata Obed Olovrant na režijné Spolu
náklady

Dotácia na
podporu
výchovy k
stravovacím
návykom
dieťaťa/žiaka

Úhrada
zákonného
zástupcu
alebo
dospelej
osoby

0,34

0,80

0,23

1,37

0,00

1,37

0,34

0,80

0,23

1,37

1,20

0,17

1,20

1,20

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,80

0,00

2,80

1,26

1,54

3) Výška príspevku v školskej jedálni pre ostatných stravníkov je:
a) zamestnanec materskej školy a školskej jedálne – 2,80 €/obed
z toho: príspevok zamestnanca
0,60 €
príspevok zamestnávateľa 55% z hodnoty jedla
1,54 €
príspevok zo sociálneho fondu
0,66 €
b) iní stravníci (fyzické osoby) - 2,80 €/obed (1,26 € + réžia 1,54 €).
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4) Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa materskej školy na čiastočnú úhradu nákladov v
školskej jedálni sa zníži o výšku poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa podľa osobitného právneho predpisu2, ktoré je vo veku od 2 – 5 rokov a
žije v domácnosti , ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac
vo výške životného minima za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno–
vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu.
5) Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa materskej školy na čiastočnú úhradu nákladov v
školskej jedálni sa zníži o výšku poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa podľa osobitného právneho predpisu², ktoré navštevuje posledný ročník
materskej školy za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno–vzdelávacej činnosti v
materskej škole a odobralo stravu.
6) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť rozdiel medzi poskytnutou dotáciou na
podporu výchovy k stravovacím návykom žiaka podľa osobitného právneho predpisu² a
výškou nákladov na nákup potravín.
7) V prípade, že zákonný zástupca neodhlásil zo stravy dieťa alebo žiaka, na ktorých sa
vzťahujú ustanovenia osobitného právneho predpisu v termíne stanovenom riaditeľom školy,
je povinný uhradiť plnú výšku príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín a príspevku
na režijné náklady.
8) Príspevok na úhradu nákladov na nákup potravín sa uhrádza vopred. Termín, spôsob platby a
ďalšie podmienky vrátane podmienok zriaďovateľa súvisiacich s vyplácaním dotácie na
podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného právneho predpisu² určí
riaditeľ školy vo vnútornom predpise.
9) Výška nákladov na čiastočnú úhradu surovín pre deti v hmotnej núdzi, ak zákonný zástupca
predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke
v hmotnej núdzi v zmysle zákona č.601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa realizuje podľa aktuálnych osobitných
predpisov, o čom bude zákonný zástupca informovaný pri predložení uvedených dokladov.
10) Príspevok za stravu dieťaťa platí zákonný zástupca a dospelý stravník za seba do 23. dňa
v mesiaci vopred na nasledujúci mesiac. Na mesiac september platí zákonný zástupca a
dospelý stravník za seba príspevok najneskôr do 20. 8. Úhrada stravy pre zamestnancov sa
realizuje podľa Zákonníka práce.
11) Vyúčtovanie a spôsob platenia upraví vedúca školskej jedálne (riaditeľka školy) interným
predpisom. Interný predpis musí byť riadne zverejnený na verejne prístupnom mieste
v rámci budovy školy, školskej jedálne.
12) Veľkosť porcie dospelej osoby, t.j.: zamestnanca školy a školského zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je zhodná s normou žiaka vo veku 15-19 rokov. Školská
jedáleň neposkytuje stravu v reštauračných normách.
Čl. 6
Záverečné ustanovenie
1) Rozhodnutia vydané riaditeľom školy alebo školského zariadenia v rámci plnenia povinností
v zmysle tohto VZN vydá riaditeľ školy alebo školského zariadenia v súlade s
ustanoveniami správneho poriadku.
2) Zmeny a doplnky tohto nariadenia sa môžu vykonať len všeobecne záväzným nariadením.
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3) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší:
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v zariadení školského
stravovania na území obce Ostrovany
- Zmena a doplnok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2011, ktorým sa určuje výška
a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v zariadení
školského stravovania na území obce Ostrovany
- Zmena a doplnok č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2011 ktorým sa určuje výška
a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v zariadení
školského stravovania na území obce Ostrovany
4) Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Ostrovanoch
uznesením číslo XX/2019 dňa DD.MM.2019 a nadobúda účinnosť DD.MM.2019.

V Ostrovanoch 30. 08. 2019

Mgr. Rastislav Popuša v. r.
starosta obce

