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Obec VLACHOVO, v súlade s ustanovením §4 odsek 5 písmeno a) bod 6 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o
obecnom zriadení“) a zároveň v súlade s ustanoveniami §28 odsek 5,§114 odsek 6 a §140
odsek10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „školský zákon“)
vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 2/2019

VZN O URČENÍ VÝŠKY MESAČNÉHO PRÍSPEVKU V ZÁKLADNEJ
ŠKOLE S MATERSKOU ŠKOLOU A V ŠKOLSKÝCH
ZARIADENIACH ZRIADENÝCH OBCOU A O ZÁPISE DETÍ DO 1.
ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
ČLÁNOK I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy

Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej aj „nariadenie“) stanovuje:
a) výšku a spôsob úhrady príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu
výdavkov za pobyt dieťaťa v Materskej škole zriadenej obcou,
b) výšku a spôsob úhrady príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu
nákladov za pobyt žiaka v Školskom klube detí zriadenom obcou,
c) výšku a spôsob úhrady príspevku stravníka, alebo zákonného zástupcu
stravníka na čiastočnú úhradu nákladov jedál za stravníka v zariadení školského
stravovania zriadenej obcou. Strava je dovážaná zo Školskej jedálne Nižná Slaná,
na základe Zmluvy o...........
d) určuje pre základnú školu a školské zariadenia na území obce Vlachovo miesto a čas
zápisu do 1. ročníka základnej školy.
§2
Základné ustanovenia

(1) Obec Vlachovo (ďalej aj „obec“) je zriaďovateľom:
a) Základnej školy s Materskou školou Vlachovo (ďalej aj „ZŠ s MŠ“) s právnou
subjektivitou
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(2) Súčasťou Základnej školy sú obcou zriadené školské zariadenia:
a) Školský klub detí,
b) Zariadenie školského stravovania
(3) Základná škola s materskou školou a školské zariadenia sú zriadené obcou
Vlachovo pri výkone samosprávy a sú na základe rozhodnutia Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradené do siete škôl a školských zariadení
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
§3

Príspevkom sa pre účely tohto nariadenia rozumie finančná čiastka, ktorou
mesačne prispieva zákonný zástupca dieťaťa, alebo zákonný zástupca žiaka na
čiastočnú úhradu výdavkov spojených s predprimárnym vzdelávaním, nákladov
na činnosť Školského klubu a ktorou prispieva stravník, alebo zákonný zástupca
stravníka na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v zariadení školského
stravovania.
ČLÁNOK II.
VÝŠKA PRÍSPEVKU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU
VÝDAVKOV ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE
§4
(1) Za pobyt dieťaťa v Materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na

čiastočnú úhradu výdavkov Materskej školy sumou 8,00 € mesačne.
(2) V prípade, ak zákonný zástupca umiestnil v Materskej škole dve a viac
detí, príspevok podľa ustanovenia odseku (1) platí v rovnakej výške za
každé dieťa.
§5

(1) Príspevok podľa ustanovení §4 tohto nariadenia sa v súlade s ustanoveniami
školského zákona1 neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom,
že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej
núdzi2,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
________________________
1
§28 odsek 6 školského zákona
2
zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
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(2) Príspevok podľa ustanovení §4 tohto nariadenia sa na základe rozhodnutia
zriaďovateľa materskej školy 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 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
ČLÁNOK III.
VÝŠKA PRÍSPEVKU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCUNA ČIASTOČNÚ ÚHRADU
NÁKLADOV ZA POBYT ŽIAKA VŠKOLSKOM KLUBE DETÍ
§6
(1) Za pobyt žiaka v Školskom klube detí prispieva zákonný zástupca žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov Školského klubu detí sumou 6,00 € mesačne.
(2) V prípade, ak zákonný zástupca umiestnil v Školskom klube detí dvoch a viacerých
žiakov, príspevok podľa ustanovenia §6 odsek 1 platí v rovnakej výške za každého
žiaka.
§7
Obec môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ustanovení §6
tohto nariadenia, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o
tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej
núdzi podľa osobitného predpisu.3.
ČLÁNOK IV.
VÝŠKA PRÍSPEVKU STRAVNÍKA, ALEBO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU
STRAVNÍKA NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ZARIADENÍ
ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA
§8

Stravníkom v Školskej výdajni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl, obce; so súhlasom
zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu v nej
stravovať aj iné fyzické osoby.
________________________
3
zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
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§9
Za stravovanie každého jednotlivého stravníka v zariadení školského stravovania prispieva
stravník, alebo zákonný zástupca stravníka mesačne na čiastočnú úhradu nákladov
zariadenia školského stravovania vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov podľa prílohy č. 1.
§10

Výška mesačného príspevku stravníka, alebo zákonného zástupcu stravníka sa vypočíta
podľa počtu pracovných dní v príslušnom mesiaci. Neúčasť na stravovaní môže stravník,
alebo zákonný zástupca stravníka nahlásiť do 8.00 hod. príslušného dňa telefonicky.
Neúčasť na stravovaní stravníka oznámená po 8.00 hod príslušného dňa nie je pre daný deň
zohľadnená. Neúčasť na stravovaní je doúčtovaná v najbližšom kalendárnom mesiaci.
§11

Výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťa alebo žiaka, u ktorých podľa
posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, určí obec
individuálne v súlade s materiálno-spotrebnými normami a receptúrami pre diétne
stravovanie.
§12

Obec môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ustanovení §9 tohto
nariadenia, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v
hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.4To
neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa osobitného predpisu.5
ČLÁNOK V.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE ÚHRADU PRÍSPEVKOV
§13
Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v Materskej škole uhradí
zákonný zástupca najneskôr do 10. dňa v kalendárnom mesiaci:
a) v hotovosti do pokladne ZŠ s MŠ Vlachovo.
_______________________
4
zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov
5
zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR v znení neskorších predpisov
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§14

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt žiaka v Školskom klube detí uhradí
zákonný zástupca najneskôr do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý
predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza
a) v hotovosti do pokladne Základnej školy.
§15

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov stravníka v zariadení školského stravovania
uhradí stravník, alebo zákonný zástupca stravníka za desiate a olovranty najneskôr do 20.
dňa v priebežnom kalendárnom mesiaci, za ktorý sa príspevok uhrádza:
a) v hotovosti do pokladne ZŠ s MŠ Vlachovo.
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov stravníka v zariadení školského stravovania
uhradí stravník, alebo zákonný zástupca stravníka za obedy najneskôr do 20. dňa
v priebežnom kalendárnom mesiaci, za ktorý sa príspevok uhrádza. Výnimku tvorí mesiac
september, kedy do 10.9. sa uhrádzajú poplatky za mesiac september a do 20.9. za
mesiac október.
a) elektronicky na účet IBAN:
b) bankovým poukazom ZŠ s MŠ Nižná Slaná
ČLÁNOK VI.
ZÁPIS DETÍ DO I. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
§16

V zmysle § 20 ods. 2 školského zákona zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť
dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole ( ďalej len “zápis“ ). Zápis
sa koná od 01. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v
ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Presné miesto a čas zápisu
určí zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§17

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na
webovom sídle obce od 22.07.2019 do 05.08.2019.
§18

Na Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Vlachovo na
svojom zasadnutí dňa 06.08.2019.
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§19

Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené zverejnením na úradnej tabuli obce a
webovom sídle obce dňa 07.08.2019.
§20

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom zverejnenia.

______________________________
Ing. Peter Pakes
starosta obce
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PRÍLOHA č. 1

Bežní stravníci

Rozpis finančnej hodnoty celodennej stravy pre deti MŠ
Typ
stravníka

Finančné
náklady na
nákup
potravín v €

Celodenná
strava pre
deti MŠ

Režijné
náklady na
výrobu
a výdaj
jedál v €

Celková
hodnota
celodennej
stravy v €

1,33
1,45 €

Zriaďovateľ
hradí v €
(režijné
náklady)

Úhrada
zákonných
zástupcov
detí MŠ v €
(nákup
potravín +
časť
režijných
nákladov)

1,33 €
3,25 €

1,45 €

Rozpis stravného lístka pre zákonných zástupcov podľa druhu jedla pre deti MŠ:
Nákup potravín
desiata
obed
olovrant
celodenná strava

0,36 €
0,85 €
0,24 €
1,45 €

Čiastočná úhrada
režijn. nákladov
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Cena stravného
lístka
0,36 €
0,85 €
0,24 €
1,45 €

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré nenavštevuje posledný ročník MŠ uhrádza sumu za
celodennú stravu dieťaťa vo výške 1,45 €.
Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ a má nárok na
dotáciu vo výške 1,20 € dopláca 0,25 €/za odobraté jedlo.
V súlade s § 4 ods. 11 6 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na
stravu pre deti v hmotnej núdzi zriaďovateľ určuje poplatok rodičov na jedno odobrané
jedlo nasledovne:
Cena stravného lístka pre rodiča v prípade priznania dotácie na stravu
Typ stravníka
Desiata
Obed
Olovrant
(€)
(€)
(€)
deti MŠ
0,27
žiaci ZŠ – I.stupeň
0,00

Spolu
(€)
0,27
0,00
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Rozpis finančnej hodnoty hlavného jedla pre žiakov základných a stredných škôl

Typ stravníka

Finančné. náklady
na nákup
potravín v €

Režijné náklady
na výrobu
a výdaj jedál v €

Celková hodnota
celodennej
stravy v €

Obed 1. stupeň

1,15

1,33

2,48 €

Rozpis finančnej hodnoty (v €) hlavného jedla dospelých stravníkov
Typ stravníka

Finančné náklady
na nákup potravín
v€

Režijné
náklady v
€

Úhrada
stravníkom v
€

1,37 €

Celková
hodnota
hlavného
jedla v €
2,70 €

Zamestnanci ZŠ +
MŠ+ ŠJ
Dôchodcovia +
cudzí stravníci

1,33 €
1,33 €

1,37 €

2,70 €

2,70 €

2,70 €

