VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Č. 1/2019
ktorým sa určuje príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom
klube detí a príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady
v školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou Hniezdne
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hniezdne.
Dátum vyvesenia návrhu VZN:
Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie:
Dátum zvesenia návrhu VZN:

28.06.2019
13.07.2019
15.07.2019

Obecné zastupiteľstvo obce Hniezdne na základe samostatnej pôsobnosti
podľa článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1
a podľa ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 6, ods. 24 zákona č. 596/2003
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 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, vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku
zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v
materskej škole, výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosti školského klubu detí a výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
a na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni pri Základnej
škole s materskou školou Hniezdne.

PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
čl. 1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole,
školskom klube detí a príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady
v školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou Hniezdne, ktorej zriaďovateľom
je Obec Hniezdne.

DRUHÁ ČASŤ
Určenie príspevkov
čl. 2
Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt
dieťaťa v materskej škole
Obec Hniezdne ako zriaďovateľ materskej školy určuje príspevok za pobyt dieťaťa
v materskej škole mesačne 10 €.
Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
1. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi Základnej školy s materskou školou
Hniezdne 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,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
2. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa 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 preukázateľným 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 príspevku určeného v bode 1
tohto článku VZN.

čl. 3
Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu
detí
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Školského klubu detí v Základnej
škole s materskou školou Hniezdne prispieva zákonný zástupca mesačne na jedného žiaka
sumou 8 €.
Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
2. Obec Hniezdne ako zriaďovateľ základnej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení
príspevku podľa ods. 1, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží mu doklad o
tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa
osobitného predpisu.

čl. 4
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a na režijné náklady a podmienky
úhrady v školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou Hniezdne
1. V zmysle § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. školská jedáleň poskytuje stravovanie
deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na
odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca prispieva na úhradu režijných nákladov, ak
tak určí zriaďovateľ.
2. Obec Hniezdne ako zriaďovateľ školskej jedálne určuje finančný príspevok na stravovanie,
ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín,
podľa vekových kategórii stravníkov v súlade s Finančnými pásmami na nákup potravín
určenými MŠVVaŠ SR a na režijné náklady nasledovne:
Tab. č. 1: Výpočet príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca a dospelý stravník
Náklady na nákup potravín - 3. finančné
režijné
Dotácia/€ Spolu/€
pásmo
náklady
-

veková
kategória

desiata/€ obed/€

olovrant/€

2 - 5 rokov

0,38

0,90

0,26

0

posledný
ročník MŠ
6 - 11 rokov

0,38

0,90

0,26

0

1,20

0,34

-

-

-

-

0
0

1,20
1,20

0,01

11 - 15 rokov

1,21
1,30

Dospelí 15 - 19 rokov

-

1,41

-

1,72

0,00

3,13

MŠ

ZŠ

0

1,54

0,10

3. Zákonný zástupca dieťaťa, žiaka (ďalej ZZ) a dospelý stravník je povinný uhradiť platbu za
stravné mesačne vopred. Termín a spôsob platby je určený v zápisnom lístku a vo vnútornom
predpise školského zariadenia.
4. ZZ v prípade dotovanej stravy uhrádza jednorazový príspevok na stravovanie vo výške
20€ v mesiaci, ktorý predchádza začiatku nového školského roka. Podmienky použitia a
vrátenia tohto príspevku sú stanovené v zápisnom lístku a vnútornom predpise školského
zariadenia.
5. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom sa poskytuje vo výške 1,20€ za každý
deň, v ktorom sa dieťa alebo žiak zúčastnil výchovno-vzdelávacieho procesu(ďalej VVP)
a odobral stravu.
6. Ak dieťa alebo žiak sa zúčastnil výchovno-vzdelávacieho procesu a neodobral stravu z
dôvodu, že školská jedáleň nezabezpečuje diétne jedlo dieťaťu alebo žiakovi, u ktorého
podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie,
poskytnutú dotáciu, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa
zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.
6. Plnú stanovenú úhradu za stravu (bez priznania dotácie 1,20€) uhrádza ZZ, ak:
- dieťa alebo žiak sa nezúčastnil VVP a ZZ ho včas neodhlásil z poskytovania stravy
- dieťa alebo žiak sa zúčastnil VVP a neodobral stravu.
7. Ďalšie podmienky na priznanie dotácie budú určené v zápisnom lístku a vnútornom
predpise školského zariadenia.
čl. 5
Zrušovacie ustanovenia
Účinnosťou tohto všeobecného záväzného nariadenia sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie
č. 2/2014 obce Hniezdne a Dodatok č.1 k VZN č. 2/2014.

čl. 6
Záverečné ustanovenia
Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom dňa 31.07.2019 číslo uznesenia 142
a nadobúda účinnosť 02.09.2019
VZN zverejnené na úradnej tabuli v obci dňa: 02.08.2019
VZN zvesené dňa:

starosta obce
Ing. Viktor Selep

