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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Záhorská Vesč. .../2022
o určení výšky príspevkuna čiastočnú úhradu nákladovv školácha školských

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Záhorská Ves

Obec Záhorská Ves podľa 8 6 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a podľa $ 20 ods. 3, $ 28 ods. 5 až 7, 8 114 ods. 6,7, $ 116 ods. 6,7, $ 140 ods. 10 až
12, zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s $ 2 zákona č. 601/2003 Z.z.
o životnom minimea o zmenea doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vydáva

toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

1)

2)

I)

Z)

Záhorská Ves

Článok 1
Úvodné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku za
pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí a výšku príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov a podmienky úhradyv školskej jedálni.

Pre účely tohto nariadenia sú školami materská školaa základná škola a školskými
zariadeniami školský klub detí, školská jedáleň pri ZŠ a školská jedáleň pri MŠ.

Článok 2
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú
úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumu 20,00 €.

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonnýzástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že

Je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 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:v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť
určeného príspevku.

3) Termín a spôsob úhrady príspevkuurčí riaditeľ materskej školy vnútorným predpisom
školy.

Článok 3
Školský klub detí

1)

2)

3)

)

Načiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva
zákonný zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka sumou 15,00 €.

Riaditeľ základnej školy môže rozhodnúťo znížení alebo odpustení príspevku podľa
ods. 1), ak zákonný zástupca žiaka o to písomne požiadariaditeľa školy a predloží mu
doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi.

Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ školy vnútorným predpisom školy.

Článok 4
Školská jedáleň pri materskej škole

Zákonný zástupca žiaka uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov
na nákup potravín podľa vekovýchkategórií stravníkov v súlade s finančnými
pásmami určenými Ministerstvom školstva, vedy, výskumua športu SR (ďalej len
MŠVVAŠSR)bez úhrady režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov.

2) Príspevok na nákuppotravín pre dieťa materskej školy je spolu na jeden deň 2,10 €.

ŠI pri MŠ Desiata Obed Olovrant Spolu
3. pásmodeti 0,50 € 1,20 € 0,40 € 2,10 €

3) Výška úhrady ceny obeda dospelých stravníkov (zamestnanciškôl a cudzí stravníci),
v školských jedálňach obci Záhorská Ves sa skladá z príspevku na nákup potravín na
jeden obed sa určuje stupeň finančného pásma ako pre vekovú kategóriu stravníkov
15-19 ročných podľa Finančného pásma B a režijných nákladov na výrobu jedál:

ŠI pri MŠ Obed 45% úhrada 55% hradí
zamestnanec zamestnávateľ

Zamestnanci|2,40€ 1,08 € 1,32 €

4) Poplatky za stravné podľa ods. 2) a 3) sa uhrádzajú mesačne vopred bezhotovostnou
platbou.



>)

6)

1)

2)

3)

4+)

>)

6)

Zákonnýzástupca dieťaťa, ktorý poberá dávku v hmotnej núdzia príspevky k dávke
v hmotnej núdzi, alebo ktoréhopríjem je najviac vo výške životného minima, uhrádza
príspevok za jedno jedlo v zmysle 8 4 ods. 11 Zákona č. 544/2010 o dotáciách
v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, do
20. dňa v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci.

V prípade poskytnutia dotácie štátu na podporu výchovy k stravovaním návykom
dieťaťa a príspevku obce Záhorská Ves na podporu výchovy k stravovaním návykom
dieťaťa a poskytnutia príspevku na stravu pre zamestnancov podľa $ 152 ods. 3
Zákonníka práce a vnútorného predpisu bude úhrada vykonaná podľa skutočného
vyúčtovania po skončení mesiaca.

Článok 5
Školská jedáleň pri základnej škole

Zákonný zástupca žiaka uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov
na nákup potravín podľa vekovýchkategórií stravníkov v súlade s finančnými
pásmami určenými Ministerstvom školstva, vedy, výskumua športu SR (ďalej len
MŠVVAŠSR)bez úhrady režijných nákladovna výrobu a výdaj jedál a nápojov.

Príspevok na nákup potravín na jeden obedje pre žiaka I. stupňa základnej školy 1,70
€ a pre žiaka II. stupňa základnej školy 1,90 € - tretie finančné pásmo nákladov na
nákup potravín.

Výška úhrady ceny obeda dospelých stravníkov (zamestnanci škôl a cudzí stravníci),
v školských jedálňach obci Záhorská Ves sa skladá z príspevku na nákup potravín na
Jeden obed sa určuje stupeň finančného pásma ako pre vekovú kategóriu stravníkov
15-19 ročných podľa Finančného pásma B 2,40 € a režijných nákladov na výrobu
jedál 0,60 €.

Poplatky za stravné podľa ods. 2) a 3) sa uhrádzajú mesačne vopred bezhotovostnou
platbou.

Zákonnýzástupca dieťaťa, ktorý poberá dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke
v hmotnej núdzi, alebo ktorého príjem je najviac vo výške životného minima, uhrádza
príspevok za jedno jedlo v zmysle $ 4 ods. 11 Zákona č. 544/2010 o dotáciách
v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, do
20. dňa v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci.

V prípade poskytnutia dotácie štátu na podporu výchovy k stravovaním návykom
dieťaťa a príspevku obce Záhorská Ves na podporu výchovy k stravovaním návykom
dieťaťa a poskytnutia príspevku na stravu pre zamestnancov podľa $ 152 ods. 3
Zákonníka práce a vnútorného predpisu bude úhrada vykonaná podľa skutočného
vyúčtovania po skončení mesiaca.



Článok 6

Spoločné a záverečné ustanovenia

1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo Obce Záhorská Ves.

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom Obce
Záhorská Ves dňa ................ UZNESENÍMČ. .........osoossonnonnnuu a nadobúda účinnosť
01.01.2023.

3) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN č. 3/2008 spolu s príslušnými
dodatkamič. 1-14 p výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladovv školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Záhorská Ves

V Záhorskej Vsi, dňa

JUDr. Boris Šimkovič
Starosta obce


