Všeobecne záväzné nariadenie
č.2/2019
O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v materskej škole a školskej jedálni,
ktorých zriaďovateľom je obec Sása

Platnosť od
01.09.2019
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Obecné zastupiteľstvo v Sáse v súlade s ustanovením v súlade s ustanovením § 6 a §
11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s
§ 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 v súlade s ustanovením
§ 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 115 ods. 6 a § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznáša na tomto
všeobecne záväznom nariadení:
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Účel a predmet
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) určuje výšku príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je
Obec Sása.
§2
Druhy príspevkov v materskej škole a školskej jedálni
(1) Týmto nariadením sa určuje výška a podmienky úhrady nasledovných príspevkov
v materskej škole a školskej jedálni :
a) príspevok na pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.
§3
Príspevok na dieťa v materskej škole
(1) Príspevok v materskej škole sa uhrádza,
a/ za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú
úhradu výdavkov v MŠ mesačne na jedno dieťa sumou vo výške 11,00 €,
b/ za pobyt dieťaťa v materskej škole v dopoludňajších hodinách z nariadenia zdravotníckeho zariadenia prispieva zákonný zástupca mesačne na jedno dieťa sumou vo
výške 5,50 €,
c/ za pobyt dieťaťa v materskej škole len v dopoludňajších hodinách prispieva zákonný zástupca na jedno dieťa sumou vo výške 11,00 €.

(2) Príspevok v materskej škole sa 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 nedochádza do mat. školy v čase letných šk. prázdnin alebo bola prerušená
prevádzka mat. školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi,
v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku v bode l písm. a/ tohto paragrafu. Pomerná časť príspevku sa určí na základe pomeru počtu dní, počas ktorých bola prevádzka MŠ prerušená a dní , počas ktorých MŠ nemá
prerušenú dochádzku.
(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 materskej škole na základe rozhodnutia súdu.
Príspevok podľa ods. 3 písm. b/ sa neuhrádza za neplnoletého žiaka (dieťa), ak zákonný
zástupca neplnoletého žiaka písomne požiada riaditeľku materskej školy a predloží jej doklad
o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
podľa osobitného predpisu.
(4) Príspevok uhrádza zákonný zástupca
kalendárneho mesiaca materskej škole.

dieťaťa vopred do 20. dňa

príslušného

§4
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
(l) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré
uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané
výživné dávky.
(2) Stravníkom v školskej jedálni môžu byť aj zamestnanci materskej školy a školskej
jedálni a po súhlase zriaďovateľa /obce) aj iné fyzické osoby.
§5
(1) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, ktorý uhrádza zákonný zástupca
dieťaťa sa stanovuje vo výške nákladov na nákup potravín nasledovne :
Materská škola

Desiata

Obed

Olovrant

Réžia

Úhrada v €

stravníci od 2 - 6 rokov

0,36 €

0,85 €

0,24 €

0,12 €

1,57 €

Cudzí stravníci

-

1,33 €

-

1,07 €

2,40 €

(2)Pri zostavovaní jednotlivých finančných limitov sa postupovalo podľa finančných pásiem
určených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.
(3) Príspevky podľa paragrafu 5 tohto nariadenia sa uhrádzajú vopred do 20. dňa príslušného
kalendárneho mesiaca materskej škole, ktorej súčasťou je aj školská jedáleň.
(4) Zamestnancom školy a školskej jedálne sa náklady na stravovanie hradia v zmysle
Zákonníka práce.
II. DIEL
PODMIENKY PRI POSKYTOVANÍ STRAVOVANIA FORMOU DOTÁCIE NA PODPORU
VÝCHOVY K STRAVOVACÍM NÁVYKOM
§7

(1) Dotácia sa od 01.09. 2019 poskytuje:
a) na dieťa navštevujúce posledný ročník MŠ,
b) na dieťa vo veku od 2-5 rokov navštevujúce MŠ a žijúce v
domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej
príjem je najviac vo výške životného minima.
Finančné pásmo na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov:
2. finančné pásmo podľa MŠVVaŠ SR na prípravu jedál

Materská
škola
Stravníci
posledný
ročník MŠ

Desiata

0,36

Obed

0,85

Olovrant

0,24

Réžia

0,12

Spolu v
EUR
1,57

Dotácia na Doplatok
1 deň
rodiča
1,20

(2) Zákonný zástupca dieťaťa v MŠ má povinnosť doplatiť rozdiel medzi
dotáciou a výškou finančného pásma nákladov na nákup potravín na jedno
jedlo sumou 0,37 €/ 1 dieťa / deň v súlade s § 7 ods. 2. Vyúčtovanie
uvedeného doplatku sa vykonáva mesačne.
(3) Zostávajúci rozdiel medzi poskytnutou dotáciou a sumou stanovenou
finančným pásmom nákladov na nákup potravín na jedno jedlo v ŠJ MŠ sa
použije na doplnkové jedlo a režijné náklady.
(4) Zákonný zástupca dieťaťa, ktorého zdravotný stav vyžaduje osobitné
stravovanie podľa potvrdenia od ošetrujúceho lekára (gastroenterológ,
diabetológ, imunológ a pod.)
a ŠJ uvedený druh stravovania
nezabezpečuje, písomne požiada zriaďovateľa o vyplatenie dotácie s
uvedením čísla účtu. Dotáciu vo výške 1,20 € vyplatí zriaďovateľ
zákonnému zástupcovi bezhotovostne na jeho bankový účet resp. cez

0,37

pokladňu zriaďovateľa a to v nasledujúcom mesiaci za dni, kedy sa
zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti.
(5) Zákonný zástupca je povinný bezodkladne oznámiť škole neúčasť ako aj
dĺžku trvania neúčasti dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese a odhlásiť
ho zo stravy. Z dôvodu iných nepredvídaných prekážok zo strany školy
alebo zriaďovateľa bude dieťa automaticky zo stravy odhlásené.
Zákonnému zástupcovi táto povinnosť nevzniká.

(6) V prípade neodhlásenia dieťaťa zo stravy je zákonný zástupca povinný
uhradiť poplatok za jedlo vo výške stanoveného finančného pásma za každý
deň (plnú výšku príspevku na stravovanie), v ktorom sa dieťa nezúčastní
vzdelávacieho procesu v MŠ, ale zostalo aj naďalej prihlásené na stravu.
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný túto sumu uhradiť na bežný účet
školskej jedálne do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po
mesiaci, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu a
zostalo prihlásené na stravu.
(7) Zákonný zástupca je povinný svoje dieťa odhlásiť v prípade
neprítomnosti v MŠ deň vopred, alebo najneskôr v deň neprítomnosti
do 7.45 hod. osobne, telefonicky, alebo SMS-kou na číslo školskej jedálne
0903/212651 , 045/5562576. Za včas neodhlásenú stravu sa vecná ani
finančná náhrada neposkytuje. Strava mimo školskej jedálne do obedára sa
zákonnému zástupcovi dieťaťa nevydáva. Výnimkou je iba náhle ochorenie
dieťaťa v MŠ v daný deň - v tomto prípade si môže zákonný zástupca
odobrať obed do obedára. Nasledujúce dni je povinný dieťa zo stravovania
odhlásiť.
(8) Ak zákonný zástupca dieťaťa ani pri opakovanom písomnom vyzvaní
nezaplatí nedoplatky, ktoré mu v ŠJ alebo v MŠ vzniknú, riaditeľka MŠ
má právo dieťa z pobytu v MŠ vylúčiť.
III. DIEL
PRÍSPEVOK NA RÉŽIU
§8
Obec v zmysle § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.z. v platnom znení určuje výšku príspevku
na režijné náklady na výrobu jedál a výdaj jedál v školskej jedálni:
- na jedno hlavné jedlo (obed) vo výške 0,12 € pre vekové kategórie stravníci od 2-6 rokov.
TRETIA ČASŤ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§9
1.
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2019 schválilo Obecné zastupiteľstvo
obce Sása na svojom zasadnutí dňa 15.8.2019 uznesením č. 87/5/2019.
2.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 9. 2019.
3.
Týmto VZN sa ku dňu 31.08.2019 ruší VZN č.9/2011 a Dodatok č. 1 k VZN
č.9/2011 zo dňa 12.12.2018.

