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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č. 1/2019
 O VÝŠKE PRÍSPEVKU A SPÔSOBE JEHO PLATBY NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLÁCH
A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE PORÚBKA
 A O VÝŠKE STRAVNÉHO A PRÍSPEVKU NA ÚHRADU REŽIJNÝCH NÁKLADOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI.

Obecné zastupiteľstvo v Porúbke podľa § 6 ods. 1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28, § 114, §116 a § 140 ods. 9), 10) zákona č.
245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, § 6 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 uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení.
§1
ÚVODNÉ USTANOVENIE
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku
a spôsob jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov zákonných zástupcov detí a žiakov 1),
ktoré budú uhrádzať školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Porúbka a výšku stravného a príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni.
2)

Pre účely tohto nariadenia sú školami:
- materská škola
a školskými zariadeniami:
- školská jedáleň
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

3) Výška príspevkov sa bude meniť v súvislosti s úpravou súm životného minima pre jedno
nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu2).
§2
MATERSKÁ ŠKOLA
1) V škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy
mesačne na jedno dieťa sumou vo výške 20,00 €
2) Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci
priamo v materskej škole. Následne po uhradení všetkých príspevkov od rodičov odovzdá
riaditeľ školy finančné prostriedky do obecnej pokladnice spolu so zoznamom detí, za ktoré
sa uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov a podpisom zákonného zástupcu.
3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa ktoré:
a) 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 v hmotnej núdzi podľa osobitného
predpisu3),
c) je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
1)

§ 28 ods. 6), § 114 ods. 7), § 116 ods. 6), § 140 ods. 9), 10) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2)
§ 5 ods. 1) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
3)
§ 10 - 15 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
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d) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov preukázateľným
spôsobom.
4) Pomernú časť určeného príspevku uhrádza zákonný zástupca v prípade, že bola prerušená
prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.
§3
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
1) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na
stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa finančného pásma (Porúbka druhé pásmo z finančných pásiem ministerstva) a vekových kategórií stravníkov a aj
príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov školskej jedálni vo výške 0,10 € na
jedno hlavné jedlo. Režijné náklady pre cudzích stravníkov sú vo výške 1,67 €.
2) Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov a sú stanovené Ministerstvom školstva Slovenskej republiky
(ďalej len „ministerstvo“) v troch pásmach.
3) Príspevky na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa materskej školy zákonný zástupca
dieťaťa uhrádza podľa nasledovnej tabuľky:
Veková skupina

Desiata

2 – 5 r.
2 – 5 r. hmotná núdza
5 – 6 r. predškolák

0,36 €
0,36 €
0,36 €

Obed

0,85 €
0,85 €
0,85 €

Olovrant

0,24 €
0,24 €
0,24 €

Nákup
potravín
(spolu)

1,45 €
1,45 €
1,45 €

Dotácia

(čiastočné)

Cena SL
(potraviny
+ réžia)

Úhrada
zákon.
zástupcu

0,10 €
0,10 €
0,10 €

1,55 €
1,55 €
1,55 €

1,20 €
1,20 €

1,55 €
0,35 €
0,35 €

Režijné
náklady

4) Cudzí stravníci uhrádzajú okrem príspevkov na nákup potravín na jedno jedlo aj režijné
náklady vo výške minimálne 1,67 €. Riaditeľ školy môže zvýšiť minimálnu výšku réžie na
základe reálnych nákladov na činnosť školskej jedálne. Úhrada sa realizuje podľa
Zákonníka práce.
Veková skupina

Obed –

Režijné
náklady
(čiastočné)

Cudzí stravníci

1,33 €

1,67 €

Úhrada
stravníka

3,00 €

5) Príspevok na režijné náklady je určený na čiastočnú úhradu celkového chodu školskej
jedálne, nákup materiálno-technického vybavenia školskej jedálne vrátane opráv a údržby
zariadenia, tiež na výdavky spojené so zabezpečením hygieny a kultúry stolovania.
6) Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok:
a) podľa odseku 3) najviac vo výške 1,55 €
b) príspevok podľa odseku 3) najviac vo výške 0,35 € ak je splnená podmienka: - dieťa
dostáva dotáciu na stravu od štátu 4) alebo dieťa navštevuje povinnú predškolskú
dochádzku (dotácia na stravu pre predškolské vzdelávanie)
7)
Príspevok na nákup potravín a režijné náklady u žiakov a cudzích stravníkov sa
uhrádzajú mesačne vopred. Termín a spôsob platby určí riaditeľ školy vo vnútornom
predpise.
4)

§ 10 - 15 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

VZN

VZN 1/2019 č

8) Ak dieťa – predškolák, neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne
jedlo podľa osobitného predpisu (§ 140, ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. - školský zákon)
dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné
stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,
zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do
starostlivosti rozhodnutím súdu.
9) Na základe zápisného lístka stravníka, bude predškolák automaticky prihlásený na
stravu vždy na začiatok nového mesiaca, pokiaľ rodič dieťa neodhlási spôsobom, akým si
určila vedúca ŠJ. V prípade, že dieťa náhle ochorie a rodič dieťaťa si stravu nestihne
odhlásiť a dieťa nepríde do MŠ, nemá nárok na dotáciu na stravu a stravu si bude
musieť zaplatiť v plnej výške 1,55 € a následne ju odobrať.
§4
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1) Na tomto VZN obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Porúbke dňa 21.8. 2019.
Uznesením OZ č.4/IV/19
2) Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č.9/2018

V Porúbke, dňa 22.8.2019
Návrh VZN bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli v obci Porúbka
dňa: 22.7.2019.

..........................................

Igor Frko
starosta obce

Vyvesené: 21.8.2019

