Obec Župkov, v súlade s ustanovením §4 odsek 5 písmeno a) bod 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a zároveň v súlade
s ustanoveniami §28 odsek 5, §114 odsek 6, a §140 odsek 10 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“) vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 2/2019
O URČENÍ VÝŠKY MESAČNÉHO PRÍSPEVKU V MATERSKEJ ŠKOLE
A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH ZRIADENÝCH OBCOU
ČLÁNOK I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej aj „nariadenie“) stanovuje:
a) výšku a spôsob úhrady príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt
dieťaťa v Materskej škole zriadenej obcou,
b) výšku a spôsob úhrady príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt
žiaka v Školskom klube detí zriadenom obcou,
c) výšku a spôsob úhrady príspevku stravníka, alebo zákonného zástupcu stravníka na čiastočnú
úhradu nákladov za stravníka v Školskej jedálni zriadenej obcou.
§2
Základné ustanovenia
(1)

Obec Župkov (ďalej aj „obec“) je zriaďovateľom:
a) materskej školy,
b) základnej školy.

(2)

Základná škola a Materská škola sú spojené a tvoria jednu právnickú osobu Základná škola
s materskou školou so sídlom v obci Župkov (ďalej aj „Základná škola s materskou školou“).

(3)

Súčasťou Základnej školy s materskou školou sú obcou zriadené školské zariadenia:
a) Školský klub detí,
b) Školská jedáleň.

(4)

Materská škola a školské zariadenia sú zriadené obcou Župkov pri výkone samosprávy a sú na
základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradené do siete škôl
a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

§3
Príspevkom sa pre účely tohto nariadenia rozumie finančná čiastka, ktorou mesačne prispieva
zákonný zástupca dieťaťa, alebo zákonný zástupca žiaka na čiastočnú úhradu výdavkov spojených
s predprimárnym vzdelávaním, nákladov na činnosť Školského klubu a ktorou prispieva stravník,
alebo zákonný zástupca stravníka na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v Školskej jedálni.

ČLÁNOK II.
VÝŠKA PRÍSPEVKU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU
VÝDAVKOV ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE
§4
(1)

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy sumou 10 € mesačne.

2.

V prípade, ak zákonný zástupca umiestnil v materskej škole dve a viac detí, príspevok podľa
ustanovenia odseku (1) platí v rovnakej výške za každé dieťa.
§5

(1)

Príspevok podľa ustanovení §4 tohto nariadenia sa v súlade s ustanoveniami školského zákona1
neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,2
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

(2)

Príspevok podľa ustanovení §4 tohto nariadenia sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa materskej
školy 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 určeného príspevku.

ČLÁNOK III.
VÝŠKA PRÍSPEVKU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU
NÁKLADOV ZA POBYT ŽIAKA V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ
§6
(1)

Za pobyt žiaka v Školskom klube detí prispieva zákonný zástupca žiaka na čiastočnú úhradu
nákladov Školského klubu detí sumou 5 € mesačne.

(2)

V prípade, ak zákonný zástupca umiestnil v Školskom klube detí dvoch a viacerých žiakov,
príspevok podľa ustanovenia §6 odsek 1 platí v rovnakej výške za každého žiaka.

§28 odsek 6 školského zákona
zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
1
2

§7
Obec môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ustanovení §6 tohto nariadenia,
ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v
hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.3

ČLÁNOK IV.
VÝŠKA PRÍSPEVKU STRAVNÍKA, ALEBO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU STRAVNÍKA
NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI
§8
Stravníkom v Školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci školy, obce; so súhlasom
zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu v nej stravovať
aj iné fyzické osoby.

§9
1. Školská jedáleň (ďalej len ŠJ) podľa § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov sa zriaďuje na prípravu, výdaj, konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase
ich pobytu v škole alebo školskom zariadení.
Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných
výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa
vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva. Stravníkom v školskej jedálni
môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení; so súhlasom zriaďovateľa a
príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať aj
iné fyzické osoby.
2. Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 140 ods. 10 školského zákona určuje:
a) výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov,
b) výšku príspevku na režijné náklady,
c) podmienky úhrady v školskej jedálni.
a) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

1. Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín
v školskej jedálni pri materskej škole:
Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky
v súlade s 3. finančným pásmom vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
SR (ďalej len ministerstvo školstva):
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predpisov
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Príspevok v ŠJ na jedno jedlo
Materská škola
desiata

príspevok znížený
o dotáciu
€
€
€
€
€
Deti od 2 do 6 rokov
0,38
0,90
0,26
1,54
0,34
Výška príspevku zákonného zástupcu / u detí predškolského veku / sa znižuje o dotáciu na
podporu výchovy k stravovacím návykom, ktorá bola poskytnutá škole v zmysle osobitného
predpisu (zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny SR v znení neskorších predpisov).
Obed

olovrant

spolu

Zamestnanci materskej školy a iné fyzické osoby uhrádzajú výšku príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín ako pre vekovú
kategóriu stravníkov 15 – 19 ročných v súlade s 3. finančným pásmom vydaným
ministerstvom školstva:
Zamestnanci materskej školy
obed
€
Finančné pásmo ako pre kategóriu stravníkov od 15 do 19 rokov
1,41
1. Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v školskej
jedálni pri základnej škole – bežné stravovanie:
Zákonný zástupca žiaka uhrádza výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky
v súlade s 3. finančným pásmom vydaným ministerstvom školstva:
Príspevok v ŠJ na jedno jedlo
Základná škola
obed
Žiaci od 6 do 11 rokov
Žiaci od 11 do 15 rokov

€
1,21
1,30

príspevok znížený o dotáciu
€
0,01
0,10

Zamestnanci škôl a školských zariadení, študenti strednej školy a iné fyzické osoby
uhrádzajú výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie vo výške nákladov
na nákup potravín ako pre vekovú kategóriu stravníkov 15 – 19 ročných v súlade s 3.
finančným pásmom vydaným ministerstvom školstva:
obed
Zamestnanci škôl a školských zariadení, študenti strednej školy
€
a iné fyzické osoby
Finančné pásmo ako pre kategóriu stravníkov od 15 do 19 rokov
1,41
Iné fyzické osoby / obed
3,00
2. Výška príspevku zákonného zástupcu sa znižuje o dotáciu na podporu výchovy k
stravovacím návykom, ktorá bola poskytnutá škole v zmysle osobitného predpisu (zákon č.
544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v
znení neskorších predpisov).
3. Zákonný zástupca uhrádza príspevok v plnej výške za dni, kedy dieťa bolo prihlásené na
stravu a nevznikol mu nárok na poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím
návykom.

b) Výška príspevku na úhradu režijných nákladov

Zriaďovateľ v zmysle § 140 ods. 10 školského zákona určuje výšku príspevku na úhradu
režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov v školskej jedálni takto:
1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka (aj dieťaťa a žiaka, na ktoré je poskytnutá dotácia
na podporu výchovy k stravovacím návykom) prispieva na režijné náklady v školskej jedálni
pri materskej a základnej škole paušálne čiastkou 0,30 € za jedno odobrané jedlo.
2. Zriaďovateľ školskej jedálne v zmysle ustanovenia § 140 ods. 12 školského zákona môže
rozhodnúť o odpustení príspevku na úhradu režijných nákladov ak zákonný zástupca o to
požiada a
predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a
príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
/3/ Celková výška príspevku za jedného stravníka sa vynásobí počtom pracovných dní v príslušnom
kalendárnom mesiaci s pripočítaním paušálneho mesačného príspevku.
§10
Obec môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ustanovení §9 tohto nariadenia, ak
zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v
hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.4 To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia
podľa osobitného predpisu.5

ČLÁNOK V.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE ÚHRADU PRÍSPEVKOV
§11
Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v Materskej škole uhradí zákonný
zástupca najneskôr do 10. dňa v kalendárnom mesiaci
a) bankovým prevodom na účet: IBAN: ___________________________________
alebo
b) v hotovosti do pokladne Základnej školy s materskou školou.
§12
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt žiaka v Školskom klube detí uhradí zákonný
zástupca najneskôr do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu
mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza
a) bankovým prevodom na účet: IBAN: ___________________________________
alebo
b) v hotovosti do pokladne Základnej školy s materskou školou.
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§13
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov stravníka v Školskej jedálni uhradí stravník, alebo
zákonný zástupca stravníka najneskôr posledný pracovný deň v kalendárnom mesiaci, ktorý
predchádza kalendárnemu mesiacu, kedy bude strava poskytnutá
a) bankovým prevodom na účet: IBAN: ___________________________________
alebo
b) v hotovosti do pokladne Základnej školy s materskou školou.

ČLÁNOK VI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§14
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle
obce v súlade s ustanovením §6 odsek 3 zákona o obecnom zriadení od 29.7.2019 do 14.8.2019
§15
Na Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Župkov na svojom
zasadnutí dňa ________2019.
§16
Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené zverejnením na úradnej tabuli obce a webovom
sídle obce dňa ________________________
§17
Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia stráca účinnosť Všeobecne
záväzné nariadenie č. 3/2018.
§18
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.9.2019

Ing. Ján Tomáš
starosta obce

