Obec Mestečko
_____________________________________

NÁVRH
Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019
o určení výšky príspevkov v materskej škole a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Mestečko

Ján Hlinka
starosta obce
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Obec Mestečko v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)
a v zmysle zákona č. 375/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách
v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov
Vydáva
Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019
o určení výšky príspevkov v materskej škole a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Mestečko
Článok 1
Účel vydania
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie výšky príspevku v materskej škole
a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Mestečko.
Článok 2
Rozsah platnosti
Obec Mestečko je v zmysle § 6 ods. 1 a ods. 2 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 zriaďovateľom:
1. Materskej školy, Mestečko 109
2. Školskej jedálne, ktorá je súčasťou Materskej školy, Mestečko 109
Článok 3
Úvodné ustanovenie
Obec Mestečko podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, § 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 príslušných
ustanovení školského zákona schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie obce Mestečko, ktorým sa
určuje výška príspevkov v materskej škole a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Mestečko.
Článok 4
Predmet všeobecne záväzného nariadenia
1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie výšky:
a) mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt
dieťaťa v materskej škole, ktorej zriaďovateľ je obec Mestečko
b) príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady
a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Mestečko
c) postup pri znížení alebo odpustení príspevkov pre deti a žiakov v hmotnej núdzi podľa
príslušného zákona
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2. Zriaďovateľ, obec Mestečko (ďalej len „zriaďovateľ“) určuje výšku príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov v:
a) materskej škole,
b) školskej jedálni.
Článok 5
Materská škola
1. V súlade s § 28 ods. 5 školského zákona určuje obec Mestečko výšku uvedeného príspevku
v materskej škole vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
- s účinnosťou od 01.09.2019 :
10,00 € / mesačne.
2. Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet obce
Mestečko.
3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
d) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
e) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená
prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.
4. V prípadoch podľa článku 5. prísm. c) až e) uhrádza zákonný zástupca pomernú časť
určeného príspevku na základe rozhodnutia zriaďovateľa po doručení žiadosti zákonného
zástupcu, ktorú riaditeľka MŠ spolu so svojim vyjadrením a prílohami predkladá
bezodkladne, najneskôr do troch dní odo dňa doručenia zriaďovateľovi na rozhodnutie.
Článok 6
Školská jedáleň
1. Školská jedáleň je súčasťou Materskej školy, Mestečko 109 a patrí do zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Mestečko.
2. Školská jedáleň poskytuje stravovanie podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno
spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov
vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len
„MŠVVaŠ SR“) pre:
a) pre deti materskej školy,
b) zamestnancov materskej školy a školskej jedálne,
c) iné fyzické osoby so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného
zdravotníctva.
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Článok 7
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a určenie výšky
príspevku na režijné náklady
Zriaďovateľ určuje výšku príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa na nákup potravín
podľa vekových kategórií stravníkov v školskej jedálni takto:
1. Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy uhrádza výšku finančného príspevku na
stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
v súlade s finančnými pásmami vydaným MŠVVaŠ SR, okrem dieťaťa, ktoré navštevuje
posledný ročník materskej školy ( t.z. že dieťa je zaradené do skupiny „predškolákov“). Na
takéto dieťa je poskytovaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom v zmysle
zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky vo výške 1,20 €, ak dieťa bolo prihlásené na stravovanie,
zúčastnilo sa na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo obed.
2. V prípade neúčasti dieťaťa na výchovno – vzdelávacej činnosti v materskej škole je zákonný
zástupca povinný odhlásiť dieťa zo stravy najneskôr do 14.00 hod. predchádzajúceho
pracovného dňa z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni.
V prípade neodhlásenia dieťaťa zo stravy je zákonný zástupca povinný uhradiť vyrovnanie
finančného rozdielu vrátenej odčerpanej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa v súlade s platným finančným pásmom.
3. V súlade s platnými finančnými pásmami vydanými príslušným ministerstvom obec
Mestečko určuje pásma príspevku na nákup potravín v školskej jedálni vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti nasledovne:
-

výška úhrady v súlade s 3. finančným pásmom na nákup potravín na jedno jedlo vydaným
MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 1.9.2019:
Kategória stravníkov

Desiata

Obed

Olovrant

Spolu

MŠ (stravníci 2-6 rokov)

0,38 €

0,90 €

0,26 €

1,54 €

4. Vzniknuté finančné rozdiely pri stanovených výškach finančných pásiem pre dieťa materskej
školy a príspevku na nákup potravín v školskej jedálni a prijatej štátnej dotácie na podporu
výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa
zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti materskej škole a odobralo obed:
-

v článku 7 bod 3 uhrádza zákonný zástupca na účet obce Mestečko.

5. V prípade, že dieťa má predpísané na základe lekárskeho potvrdenia diétne stravovanie, ktoré
upravuje § 140 ods. 5 školského zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon), zriaďovateľ vyplatí štátnu dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom vo
výške stravnej jednotky v súlade s platným finančným pásmom v minimálnej hodnote 1,20 €
na dieťa zákonnému zástupcovi na jeho osobný účet v banke. Zákonný zástupca dieťaťa
k vyplateniu predloží zriaďovateľovi aktuálny doklad od lekára - špecialistu (napr.
diabetológ, gastroenterológ, neurológ...) a potvrdenie školskej jedálne, ktorá je súčasť
materskej školy pri materskej škole, ktorú dieťa navštevuje, že neodoberá stravu pripravovanú
v školskej jedálni.
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6. Obec Mestečko v súlade s ustanovením § 140 ods. 9 a ods. 10 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov určuje výšku mesačného príspevku na režijné náklady v školskej
jedálni:
- za dieťa materskej školy
2,00 € / mesiac
Mesačný príspevok na režijné náklady v školskej jedálni sa uhrádza za každého stravníka ( t.j.
za dieťa), ktorý aspoň raz za príslušný kalendárny mesiac odobral jedno hlavné jedlo (obed)
alebo jedno doplnkové jedlo (desiata, príp. olovrant).
Mesačný príspevok na režijné náklady v školskej jedálni sa uhrádza aj za deti, ktorých
zákonní zástupcovia sú poberateľmi príspevkov v hmotnej núdzi a aj za deti, na ktoré sa
poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.
Mesačný príspevok na režijné náklady v školskej jedálni je určený na nákup materiálnotechnického vybavenia školskej jedálne, vrátane opráv a údržby zariadenia, a tiež na výdavky
spojené so zabezpečením hygieny a kultúry stolovania.
7. Zamestnanci materskej školy a iné fyzické osoby majú výšku príspevku určenú v kategórii
stravníci od 15-18/19 rokov v súlade s 3. pásmom MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 1.9.2019
Kategória stravníkov

Obed

Réžia

Spolu

Dospelí

1,41 €

1,69 €

3,10 €

Za zamestnanca prispieva ešte zamestnávateľ zo sociálneho fondu podľa kolektívnej zmluvy.
8. Zriaďovateľ v zmysle ustanovenie § 140 ods.10 školského zákona určuje výšku príspevku na
úhradu režijných nákladov zamestnancov materskej školy a iných fyzických osôb
prepočítaním skutočných nákladov na jedno odobraté jedlo – obed.
9. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni
a mesačný príspevok na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca dieťaťa mesačne vopred
na účet Obce Mestečko určenom v zápisnom lístku stravníka v školskej jedálni.
Termín úhrady príspevkov je najneskôr 20.deň v mesiaci predchádzajúcom mesiacu, v ktorom
má dieťa stravu odobrať. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná
náhrada neposkytuje.
Zákonný zástupca uhrádza príspevok na nákup potravín v školskej jedálni a mesačný
príspevok na režijné náklady nasledovne:
a) pre deti predškolského veku, ktorým je priznaná dotácia štátu na stravovanie vo výške
1,20 € na deň je výška paušálnej sumy na úhradu nákladov na nákup potravín a príspevku
na režijné náklady na mesiac 8,80 €.
b) pre deti, ktorým nepatrí dotácia štátu na stravovanie, je výška paušálnej sumy na úhradu
nákladov na nákup potravín a príspevku na režijné náklady na mesiac 30,80 €.
c) Vyúčtovanie platieb za príspevky na nákup potravín v školskej jedálni a príspevkov na
režijné náklady sa budú realizovať minimálne 2 x za školský rok.
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d) Preplatky budú vyplatené na číslo účtu zákonného zástupcu, ktorý si určil v zápisnom
lístku stravníka.
Zriaďovateľ školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak
zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného zákona./1
Článok 8
Spoločné ustanovenia
1. V kalendárnom mesiaci september príslušného kalendárneho roka (t.j. na začiatku
školského roka) je potrebné uhradiť jednotlivé finančné príspevky najneskôr do 20.
septembra.
2. V prípade, že sa niektorý z finančných príspevkov uhrádza vopred, je potrebné uhradiť do
20. septembra príslušného kalendárneho roka (t.j. na začiatku školského roka) nielen
príslušný finančný príspevok za kalendárny mesiac september, ale zároveň aj príslušný
finančný príspevok za kalendárny mesiac október.
Článok 9
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvo v Mestečku dňa
.............. a nadobúda účinnosť 01.09.2019.
Zrušuje sa VZN č. 1/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, o mieste a čase zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole podľa Zák. č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

1) Zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Strana 6 z 6

