NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Jarovnice
č. ......... /2019
o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarovnice
Obecné zastupiteľstvo sa na svojom 7. riadnom zasadnutí dňa .......................... uznieslo
v zmysle § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 28, 114, 116
a 140 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tomto všeobecne záväznom nariadení:
Článok 1
Materská škola
1/ Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 2,00 €.
2/ Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ak sú splnené podmienky uvedené v
§28,ods.6 školského zákona
3/ Príspevok v materskej škole sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza aj za
dieťa, ak sú splnené podmienky uvedené v §28, ods.7 školského zákona
Článok 2
Školský klub detí
1/ Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva
zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 2,00 €.
2/ Príspevok podľa odseku 1 sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza, 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 predpisu1. Ako
doklad k hmotnej núdzi slúži aj zoznam žiakov v hmotnej núdzi, ktorý zriaďovateľovi
mesačne predkladá ÚPSVaR v Sabinove k poskytovaniu príspevku žiakom v hmotnej
núdzi na stravovanie.
Článok 3
Centrum voľného času pri základnej škole
1/ Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času pri základnej
škole prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 2,00 €.
1

Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov

2/ Príspevok podľa odseku 1 sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza, 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 1. Ako
doklad k hmotnej núdzi slúži aj zoznam žiakov v hmotnej núdzi, ktorý zriaďovateľovi
mesačne predkladá ÚPSVaR v Sabinove k poskytovaniu príspevku žiakom v hmotnej núdzi
na stravovanie.
Článok 4
Súkromné centrum voľného času
1/ Zákonný zástupca žiaka neuhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s činnosťou centra voľného času, 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 1. Ako doklad k hmotnej núdzi slúži aj zoznam žiakov v hmotnej núdzi,
ktorý zriaďovateľovi mesačne predkladá ÚPSVaR v Sabinove k poskytovaniu príspevku
žiakom v hmotnej núdzi na stravovanie.
Článok 5
Školská jedáleň
1/ Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov,
ktoré uhrádza zákonný zástupca (ďalej aj ako „ZZ“) vo výške nákladov na nákup potravín
podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.
Zákonný zástupca čiastočne prispieva na úhradu režijných nákladov na prevádzku
zariadenia školského stravovania.
2/ Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov,
ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.
3/ Finančné pásma určujú náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na
nákup potravín. Sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky.
4/ Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa (materskej školy, ďalej len „MŠ“)
alebo žiaka (základnej školy ďalej len „ZŠ“) vo výške nákladov na nákup potravín podľa
vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a výška
príspevku na režijné náklady sú určené za každý stravovací deň v prílohe č. 1.
Článok 6
Podmienky úhrady v školskej jedálni
(1) Náklady na nákup potravín a príspevok na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca:
a) dieťaťa materskej školy, ktoré je mladšie, ako posledný ročník pred plnením povinnej
školskej dochádzky,
b) dieťaťa materskej školy alebo žiaka základnej školy za odobratú stravu v danom
stravovacom dni (prvý deň neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní),

c) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca neodhlásil dieťa
alebo žiaka najneskôr do 8.00 hod. pracovného dňa z poskytovania stravy v školskej
jedálni v danom stravovacom dni.
Úhradu na nákup potravín a príspevok na režijné náklady je nutné zrealizovať
najneskôr do 28. dňa mesiaca predchádzajúceho mesiaca, v ktorom sa stravovanie
poskytuje.
(3)
Cena jedla pre iných stravníkov zahŕňa náklady na nákup potravín1 a skutočnú
výšku režijných nákladov.
(4)
Obec Jarovnice, ako zriaďovateľ Š J, môže rozhodnúť o zrušení, alebo odpustení
príspevku v prípadoch stanovených zákonom. To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa
poskytuje dotácia podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
(2)

Článok 7
Predkladanie žiadostí o zníženie poplatkov
1/ Žiadosti o zníženie poplatkov podľa čl. 1 ods. 3, čl. 2 ods. 2, čl. 3 ods. 2 predkladajú
zákonní zástupcovia detí a žiakov alebo dospelé osoby zriaďovateľovi škôl a školských
zariadení spravidla 2x ročne, a to:
 k 25. 8. na 1. polrok školského roka
 k 25. 1. na 2. polrok školského roka.
Mimo týchto termínov je možné podať žiadosť v prípade, ak sa zákonný zástupca stane
poberateľom dávky v hmotnej núdzi mimo uvedených termínov.
Článok 8
Úhrada poplatkov
1/ Úhrada poplatkov sa realizuje v hotovosti do pokladne školy alebo školského zariadenia,
bezhotovostne – vkladom na účet, alebo poštovou poukážkou. Po dohode s riaditeľom školy
alebo školského zariadenia je možné poplatok uhradiť aj za dlhšie obdobie /štvrťrok/.
2/ Poplatky sa uhrádzajú do 28. dňa predchádzajúceho mesiaca.
Článok 9
Prechodné ustanovenia
1/ Pre platby v septembri a predkladanie žiadostí na zníženie poplatkov podľa článku 5 ods.1
a článku 6 ods. 2 platí ustanovenie článku 7 ods. 2.
2/ Žiadosti o zníženie poplatkov sa v septembri predkladajú v termíne do 5. 9.
Poplatky za september v zmysle článku 7 sa uhrádzajú najneskôr do 12. 9.
Článok 9
Záverečné ustanovenie
1/ Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva
č. .................... zo dňa ............................... a nadobúda účinnosť 1.9.2019.

2/ Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN obce Jarovnice č. 78/2015 o určení výšky
mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Jarovnice.

Florián G i ň a
starosta obce
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Príloha č. 1

1/ Stravník - dieťa v materskej škole a základnej škole
Náklady na
nákup potravín

Dotácia na podporu dieťaťa
k stravovacím návykom

Úhrada príspevku
zákon. zástupcom
dieťaťa a žiaka

1,37

0

1,37

1,37

1,20

0,17

1,37

1,20

0,17

1,08

1,20

0

1,16

1,20

0

Stravník – dieťa MŠ

Stravník – dieťa MŠ
(zákon. zástupca je
poberateľ dávky
v hmotnej núdzi)
Stravník – dieťa MŠ,
rok pred plnením
povinnej školskej
dochádzky)
Stravník – žiak
prvého stupňa ZŠ

Stravník – žiak
druhého stupňa ZŠ

2/ Stravník – dospelý
Výroba jedál pre dospelých stravníkov sa zabezpečuje podľa vekovej kategórie stravníkov
15-18/19 ročných a úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce. Hodnota obeda sa
stanovuje na 2,80 €. Zo sumy 2,80 € predstavuje réžia hodnotu 1,54 € a 1,26 € slúži na
nákup potravín.

