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NÁVRH
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Čab č. 2/2019
o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v
školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a na čiastočnú
úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čab
Obecné zastupiteľstvo v Čabe v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/ 1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 28 ods.5, § 49 ods.4, § 114
ods.6, §116 ods.6, § 140 ods.9 a §141 ods.5 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Čl. 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 žiakov1),
ktoré budú uhrádzať školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Čab
2) Pre účely tohto nariadenia sú školami materské školy a školskými zariadeniami školské
jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Čab.
3) Výška príspevkov sa bude meniť v súvislosti s úpravou súm životného minima pre jedno
nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu2).
Čl. 2
Materská škola
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou vo výške 8 Eur.
Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
2) 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),
1)

§ 28 ods. 6), § 114 ods. 7), § 115 ods. 6) 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

c) je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
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.
3) Pomernú časť určeného príspevku uhrádza zákonný zástupca v prípade, že bola prerušená
prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.
Čl. 3
Školská jedáleň
1) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok za čiastočnú úhradu nákladov vo
výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa
finančných pásiem.
2) Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy uhrádza výšku finančného príspevku na
stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
v súlade s 3. finančným pásmom účinným od 1.9.2019 vydaným Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“). Zamestnanci materskej školy majú
výšku príspevku určenú v kategórií stravníci od 15 – 18/19 rokov v súlade s 3. finančným
pásmom účinným od 1.9.2019 vydaným MŠVVaŠ SR.
Čl. 4
Určenie výšky príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov
Kategória

Deti od 2 do 6
rokov bez
dotácie
Deti od 2 do 6
rokov s
dotáciou
Dospelí

Desiata Obed Olovrant Spolu

Doplatok zákon.
zástupcu
s dotáciou na
potraviny

Poplatok
zákon.
zástupcu bez
dotácie

0,38

0,90

0,26

1,54

x

1,54

0,38

0,90

0,26

1,54

0,34

x

0,00

1,41

0,00

1,41

x

1,41

Čl. 5
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom
Výška dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti materských škôl je 1,20
Eur za každý stravovací deň. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom sa
poskytuje:
1) Na dieťa navštevujúce posledný ročník materskej školy za každý stravovací deň
v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu v materskej škole a súčasne
odobralo obed a iné jedlo (desiata, olovrant). Ak dieťa v materskej škole odoberie iba
desiatu, nemá na dotáciu nárok. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť rozdiel
medzi poskytnutou dotáciou a sumou stanovenou finančným pásmom.
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2) Na dieťa v materskej škole, okrem dieťaťa navštevujúce posledný ročník materskej
školy, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo
ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, za každý stravovací deň v ktorom
sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu v materskej škole a súčasne odobralo obed
a iné jedlo (desiata, olovrant)
3) Zákonnému zástupcovi dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu výchovy
k stravovacím návykom a u ktorého podľa potvrdenia od ošetrujúceho odborného
lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie a školská jedáleň uvedený druh
stravovania nezabezpečí, zriaďovateľ pri materských školách vyplatí dotáciu
bezhotovostným stykom na jeho bankový účet mesiac pozadu, na základe evidencie
dochádzky dieťaťa.
Čl. 6
Určenie výšky príspevku na úhradu režijných nákladov pre deti v materskej škole
a zamestnancov materskej školy
Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 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 každého dieťaťa (aj dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia na
podporu výchovy k stravovacím návykom) prispieva na režijné náklady v školskej
jedálni pri
- materskej škole paušálne čiastkou 5 Eur / mesačne.
Príspevok na režijné náklady za dieťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s činnosťou školskej jedálne je na každý mesiac určený jednotne bez ohľadu na to,
koľko dní v mesiaci sa žiak odstravuje a bez nároku na vrátenie pomernej časti réžie.
2) Príspevok na úhradu režijných nákladov sa neuhrádza za dieťa:
- ktoré sa neodstravovalo ani jediný deň v mesiaci
- ktoré je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej
núdzi, ak zákonný zástupca predloží potvrdenie ÚPSVaR o poberaní dávky
v hmotnej núdzi alebo o poberaní príjmu najviac do výšky životného minima.
3) Príspevok na úhradu režijných nákladov pre zamestnancov materskej školy sa
stanovuje za každé vydané jedlo v sumách:
- obed 1,50 Eur
- desiata 0,50 Eur
- olovrant 0,50 Eur
Čl.7
Určenie výšky zábezpeky pre deti v materskej škole
Výška zábezpeky je zriaďovateľom stanovená na 30 Eur a je určená na úhradu nedotovaných
(včas neodhlásených) stravných jednotiek detí v materských školách. Zábezpeku platia len
zákonní zástupcovia detí, na ktorých bola poskytnutá dotácia.
Vyúčtovanie prijatej zábezpeky vykoná vedúca školskej jedálne na konci školského roku.
Čl.8
Podmienky a spôsob úhrady za stravovanie, režijné náklady a dotácie v školskej jedálni
pri materskej škole
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Príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa mesačne
vopred, vo výške uvedenej na dve desatinné miesta a to:
- bezhotovostným bankovým prevodom
- poštovou poukážkou
1) Odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu je možné 1 deň vopred, najneskôr do 14.00 hodiny.
Zákonný zástupca dieťaťa zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe a pod. Za
neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje. V prípade
choroby dieťaťa je možné v prvý deň neodhlásenú stravu odobrať do obedára od 11.30
do 12.00 hod. vo vyznačenom priestore školskej jedálne, ale stravník uhrádza plnú
výšku príspevku na stravovanie za jedlo.
2) Ak sa strava odhlási jeden deň vopred, zníži sa o sumu za počet odhlásených porcií
suma, ktorá sa má platiť v nasledujúcom období.
3) Dieťa, ktoré ochorelo počas víkendu odhlasuje zo stravy zákonný zástupcu v pondelok
ráno, najneskôr do 7.00 hod.
4) Príspevok na režijné náklady sa uhrádza vopred, spolu s nákladmi na nákup potravín.
Príspevok na úhradu režijných nákladov sa pripočíta k sume vypočítanej za náklady na
potraviny
5) Podmienky použitia príspevku na režijné náklady:
- Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa MŠ sa použije na režijné náklady najmä na
nákup materiálno-technického vybavenia a údržby podľa požiadaviek Zariadenia
školského stravovania pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zbehy.
6) Finančná zábezpeka:
- Finančnú zábezpeku bude zákonný zástupca dieťaťa platiť pre začiatkom
školského roka a bude slúžiť na to, aby sa mohla z tejto zábezpeky uhradiť
nedotovaná stravná jednotka (neodhlásená alebo neodobratá strava). Pri klesnutí
na sumu 6 Eur vyzve vedúca školskej jedálne zákonného zástupcu na doplatenie
zábezpeky do výšky 30 Eur.
- Finančnú zábezpeku neuhrádzajú dospelí stravníci a deti v materskej škole, ktoré
nie sú v predškolskom veku (stravníci, na ktorých sa neposkytuje dotácia 1,20 Eur
na každý stravovací deň)
7) Termíny a spôsoby platby za stavovanie, režijné náklady a dotácie v školskej jedálni
pri materskej škole sú určené v žiadosti o prijatie stravníka MŠ.
8) Za stravníka sa považuje iba ten, kto odovzdá vyplnenú a podpísanú žiadosť o prijatie
stravníka na stravovanie a uhradí určenú výšku poplatkov.
Čl. 9
Záverečné ustanovenia
Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzným nariadením č.2/2019 sa ruší VZN č. 1/2018
Toto VZN č.2/2019 bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Čabe dňa 5.8.2019
Toto VZN č. 2/2019 nadobúda účinnosť dňom 1.9.2019
Toto VZN č. 2/2019 je prístupné na obecnom úrade v Čabe.
Jozef Mikuška
starosta obce
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