Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2019
o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu
výdavkov v materskej škole, v školskom klube detí a v školskej jedálni.

Obec Nedožery-Brezany v zmysle § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 28 ods. 5, § 114 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 a na základe zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
a Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania vydáva
pre obec Nedožery-Brezany toto všeobecné záväzné nariadenie.

§1
Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Nedožery-Brezany (ďalej len VZN) určuje
príspevky zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelým osobám a zamestnancom školy
a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nedožery-Brezany:
a) Výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školskom zariadení
b) Výšku príspevkov na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
c) Postup pri znížení alebo odpustení príspevkov pre deti a žiakov v hmotnej núdzi podľa
príslušného zákona
2. Zriaďovateľ, Obec Nedožery-Brezany, určuje výšku príspevkov na čiastočnú úhradu v:
a) Materskej škole
b) Školskom klube detí
c) Zariadení školského stravovania

§2
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva mesačne zákonný zástupca dieťaťa na
čiastočnú úhradu výdavkov sumou 13 Eur.
2. Mesačný príspevok sa uhrádza do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na daný mesiac na účet
školy číslo: SK55 5600 0000 0090 1447 4005. Variabilný symbol platby je mesiac a rok,
doplňujúci údaj meno dieťaťa.
3. V zmysle ustanovení §28 ods. 6 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a zmene a doplnení niektorých zákonov sa príspevok v MŠ neuhrádza za dieťa, ktoré
má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, alebo ak zákonný zástupca dieťaťa
predloží zástupcovi riaditeľa pre materskú školu doklad o tom, že je poberateľom dávky v
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hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, alebo za dieťa, ktoré je umiestnené
v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
4. Príspevok sa neuhrádza aj za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30
po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom.
§3
Príspevok v školskom klube detí
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou pre deti v školskom klube detí (ďalej
ŠKD) ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nedožery-Brezany je mesačný príspevok určený
sumou uvedenou v tabuľke č. 1.
Tabuľka 1: Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD

§ 3 ods. 1

pobyt ráno
pobyt do 13,00 hod.
pobyt popoludní
pobyt ráno + popoludní do 13,00 hod.
pobyt ráno + popoludní do 16,00 hod.

1,00 Eur
2,00 Eur
3,00 Eur
3,00 Eur
4,00 Eur

2. Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v školskom klube detí sa uhrádza do 10. dňa v
kalendárnom mesiaci na daný mesiac na účet právneho subjektu číslo SK55 5600 0000
0090 1447 4005, pri ktorom je ŠKD zriadený. Platby je možné realizovať aj v mesiaci
september na mesiace september až december a v mesiaci január na mesiace január až
jún jednorazovo.

§4
Príspevok v školskej jedálni
1. Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou (ďalej ŠJ ZŠ s MŠ) má určený
finančný príspevok na stravovanie v súlade so 4. finančným pásmom vydaným MŠVVaŠ SR
na prípravu jedál.
§5
Podmienky pri poskytnutí stravovania formou dotácie na podporu výchovy
k stravovacím návykom
1. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej dotácia) sa poskytuje
vo výške 1,20 Eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti
ZŠ s MŠ a odobralo stravu.
2. Dotácia sa od 01. 01. 2019 poskytuje:
a) Na dieťa, navštevujúce posledný ročník MŠ
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3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

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
c) Na dieťa navštevujúce ZŠ a žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej
núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.
Dotácia sa od 01.09.2019 poskytuje:
a) Na dieťa, navštevujúce posledný ročník MŠ
b) Na dieťa, navštevujúce ZŠ
c) 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.
Zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole má povinnosť doplatiť rozdiel medzi dotáciou
a výškou finančného pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo sumou 0,07
Eur/dieťa/deň v súlade s §6 ods. 2. Vyúčtovanie uvedeného doplatku sa vykoná raz za
polrok.
Zostávajúci rozdiel medzi poskytnutou dotáciou a sumou stanovenou finančným pásmom
nákladov na nákup potravín na jedno jedlo sa v ŠJ ZŠ s MŠ použije na doplnkové jedlo,
alebo prevádzkové náklady.
Zákonnému zástupcovi dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia a u ktorého podľa
potvrdenia od ošetrujúce lekára (gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.) zdravotný
stav vyžaduje osobitné stravovanie a ŠJ uvedený druh stravovania nezabezpečuje,
zriaďovateľ prostredníctvom ŠJ vyplatí dotáciu bezhotovostným platobným stykom na
jeho bankový účet, uvedený v zápisnom lístku na stravovanie, a to v nasledujúcom mesiaci
na základe evidencie dochádzky dieťaťa do ZŠ s MŠ.
Zákonný zástupca je povinný bezodkladne oznámiť škole neúčasť ako aj dĺžku trvania
neúčasti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese a odhlásiť ho zo stravy.
Odhlásenie zo stravy je možné najneskôr do 14:00 hod. predchádzajúceho dňa.
V prípade prvého dňa neúčasti dieťaťa/žiaka z výchovno-vzdelávacej činnosti si zákonný
zástupca môže odobrať jedlo. Platbu za odobraté jedlo je zákonný zástupca povinný
uhradiť na účet ŠJ (§ 6 ods. 2) v plnej výške.
§6
Príspevok na potraviny

1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v ŠJ ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Nedožery-Brezany v bežnom režime je príspevok určený jednotne na
jedno jedlo – tabuľka č. 2.
2. Mesačný príspevok sa uhrádza do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na daný mesiac za celý
mesiac (t. j. 22 dní) na bankový účet ŠJ ZŠ s MŠ (bankovým prevodom, poštovou
poukážkou). Číslo bankového účtu ŠJ ZŠ s MŠ: SK45 0200 0000 0000 1203 5382.
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Tabuľka 2: Príspevky v ŠJ na potraviny

§6 ods.1

desiata
obed
olovrant
Spolu
Žiak I. stupňa
Žiak II. stupňa

ŠJ MŠ

ŠJ ZŠ

0,30 Eur
0,72 Eur
0,25 Eur
1,27 Eur
1,09 Eur
1,16 Eur

§7
Príspevok na réžie za detského stravníka
1. Príspevok na réžie za dieťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
v školskej jedálni pri ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je za každý mesiac určený
príspevok na réžie jednotne bez ohľadu, koľko dní v mesiaci sa dieťa odstravuje a bez
nároku na vrátenie pomernej čiastky z réžie - tabuľka č. 3.
2. Príspevok na réžie v ŠJ ZŠ s MŠ sa uhrádza ako mesačný paušál spolu s príspevkom na
potraviny a podlieha obvyklému režimu. Príspevky sa uhrádzajú mesačne vopred, v
termíne do 25. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca, za celý mesiac (t. j. 22 dní)
na bankový účet ŠJ ZŠ s MŠ.
3. Príspevok na réžie sa uhrádza aj za dieťa – predškoláka
Tabuľka 3: Príspevok na réžie v ŠJ ZŠ s MŠ za detského stravníka

Paušálny mesačný príspevok za dieťa/žiaka
ŠJ ZŠ s MŠ

§ 7 ods. 1
Dieťa MŠ bez nároku na dotáciu na podporu
k stravovacím návykom
Dieťa MŠ s nárokom na dotáciu na podporu
k stravovacím návykom
Žiak s nárokom na dotáciu na podporu
k stravovacím návykom

2 Eur
2 Eur
2 Eur

§8
Cena stravného lístka pre dospelého stravníka
Pre dospelého stravníka sa zabezpečuje strava podľa vekovej kategórie stravníkov 15 – 18/19
ročných.
1. Za dospelého stravníka a za zamestnancov v ŠJ ZŠ s MŠ, ktorí sa stavujú v ŠJ, je cena
stravného lístka tvorená súčtom stravného limitu a réžie – tabuľka č. 4.
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Tabuľka 4: Cena stravného lístka v ŠJ pre dospelého stravníka

ŠJ ZŠ s MŠ

Cena
stravného
lístka
2,37 Eur

Z toho
Stravný limit
réžie
1,26 Eur

1,11 Eur

úhrada
zamestnávateľ zamestnanec
1,3 Eur

1,07 Eur*

*za zamestnanca prispieva ešte zamestnávateľ zo SF podľa kolektívnej zmluvy.
§9
Prechodné ustanovenia
1. Zákonnému zástupcovi, ktorý uhradil poplatok v období január až apríl 2019 za školské
stravovanie v ŠJ MŠ, a jeho dieťa navštevuje posledný ročník materskej školy, bude
poplatok vo výške dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom (1,20 €) vrátený
najneskôr do 31.05. 2019.
§ 10
Záverečné ustanovenie
1. Toto VZN prijalo Obecné zastupiteľstvo v Nedožeroch-Brezanoch dňa 05.04.2019.
2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Nedožery-Brezany č. 2/2019 nadobúda účinnosť
od 01.05.2019, okrem §5 ods.3, ktorý nadobúda účinnosť 01.09.2019.
3. Dňom účinnosti sa zrušuje VZN č. 3/2012 o výške príspevkov v škole a školských
zariadeniach zriadených obcou Nedožery-Brezany.

Ing. Jaroslav Pekár, PhD.
starosta obce

Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli OcÚ Nedožery-Brezany dňa 10.04.2019.
Toto VZN bolo zvesené z úradnej tabule OcÚ Nedožery-Brezany dňa .............
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