NÁVRH
Obecné zastupiteľstvo vo Svätom Petre v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona SNR číslo
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 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 ustanoveniami § 28, § 49, §
114, § 116 a § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznáša na tomto všeobecne
záväznom nariadení

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2019
ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, výška
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a spôsob úhrady v zariadeniach školského
stravovania a výška úhrady za prenájom priestorov a zariadení škôl alebo školských
zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces.

PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Účel a predmet
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a
školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Svätý Peter .
§2
Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach
V školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Svätý Peter sa
uhrádzajú tieto príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov
spojených so stravovaním (ďalej len „príspevky“):
1. príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole,
2. príspevok na činnosť školského klubu detí,
3. príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v zariadení
školského stravovania.
4. príspevok za prenájom priestorov
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DRUHÁ ČASŤ
PRÍSPEVKY V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH
§3
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 5 €.
2. Príspevok sa uhrádza vopred do 10 dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
3. Ak je dieťa prijaté do materskej školy v priebehu školského roka, za prvý mesiac dochádzky
sa príspevok uhrádza vždy do troch pracovných dní odo dňa, v ktorom bolo zákonnému
zástupcovi doručené rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy.
4. Príspevok v materskej škole sa 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 núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom.
5. Preukázateľný spôsob je predloženie potvrdenia od lekára (ak je dôvodom choroba) a
čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o rodinných dôvodoch prerušenia dochádzky do
materskej školy.
6. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy
v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená
obcou/mestom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný
zástupca pomernú časť určeného príspevku.
7. Konkrétnu výšku príspevku podľa § 4 odseku 3 VZN oznámi zákonnému zástupcovi riaditeľ
materskej školy, do ktorej je dieťa na základe rozhodnutia prijaté. Pre určenie výšky
príspevku je rozhodujúce písomné vyhlásenie zákonného zástupcu, v ktorom
preukázateľne a záväzne vyjadrí svoj záujem o dochádzku dieťaťa do materskej školy v
čase letných prázdnin a uvedie, v ktorých týždňoch počas letných prázdnin bude dieťa
materskú školu navštevovať.
8. Za týždeň dochádzky do materskej školy sa na účely platenia príspevku podľa tohto článku
považuje každý aj začatý týždeň, okrem týždňa, v ktorom 1. júl pripadne na štvrtok alebo
piatok, kedy sa za začatý týždeň príspevok neuhrádza.
§4
Príspevok na činnosť školského klubu detí
1. Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na činnosť školského klubu detí (ŠKD) mesačne za
dieťa sumou vo výške 5 €.
2. Príspevok sa uhrádza vopred do 10 dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
3. Ak je dieťa prijaté do ŠKD v priebehu školského roka, za prvý mesiac dochádzky sa
príspevok uhrádza vždy do troch pracovných dní odo dňa, v ktorom bolo zákonnému
zástupcovi doručené rozhodnutie o prijatí dieťaťa do školského klubu detí.
4. Počas dochádzky dieťaťa do školského klubu detí v čase letných prázdnin zákonný
zástupca žiaka uhrádza príspevok podľa odseku 1.
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5. Riaditeľ rozhodne o znížení alebo odpustení príspevku podľa odseku 1, ak zákonný
zástupca žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v
hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o
pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov.
§5
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie v zariadení školského stravovania
1. Zariadenie školského stravovania poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú
úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín
podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami nákladov na nákup
potravín na jedno jedlo určenými ministerstvom školstva.
2. Zriaďovateľ súhlasí so stravovaním dospelých osôb v zariadeniach školského stravovania.
(zamestnanci a zamestnanci škôl).
3. Výška príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo pre bežné
stravovanie stanovená v súlade s 3. finančným pásmom a výška príspevku na režijné
náklady na jedno hlavné jedlo je určená v prílohe č. 1.
4. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v zariadení školského stravovania
sa znižuje o dotáciu poskytnutú podľa zákona č. 544/2010 Z.Z. o dotáciách v pôsobnosti
MPSVaR iba v prípade, ak sa dieťa, žiak zúčastní na výchovno-vzdelávacom procese a
odoberie stravu.
5. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na výchovnovzdelávacom procese, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na
stravovanie za jedlo.
6. Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00
hod. v predchádzajúci pracovný deň. Odhlásenie zo stravovania nie je možné ráno v daný
stravovací deň a nebude akceptované.
7. V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase
od 11.30 - 12.00 hod, ale v takomto prípade stravník uhrádza plnú výšku príspevku
na stravovanie za jedlo, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov.
8. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
9. V prípade, že zákonný zástupca neodhlásil zo stravy dieťa alebo žiaka, na ktorých sa
vzťahujú ustanovenia podľa zákona č. 544/2010 Z.Z. o dotáciách v stanovenom termíne, je
povinný uhradiť plnú výšku príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín a príspevku
na režijné náklady.
10. Ak dieťa materskej školy alebo žiak základnej školy, u ktorého podľa posúdenia
ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie a neodoberie
stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo, poskytnutú dotáciu na
podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona 544/2010 Z.Z. vyplatí
zriaďovateľ zákonnému zástupcovi dieťaťa alebo žiaka v hotovosti v pokladni obecného
úradu alebo prevodom na účet, ktorý písomne oznámi vedúcej školskej jedálne.
11. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v zariadení školského stravovania
pre dieťa v materskej škole sa uhrádza do 15. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý
predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza na osobitný účet
zriadený na tento účel, ktorý oznámi vedúca školskej jedálne.

Strana 3|6

NÁVRH
12. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v zariadení školského stravovania
pre žiakov základnej školy sa uhrádza jednorazovo vopred pred nástupom dieťaťa na
stravovanie (t. j. pred začiatkom školského roka vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci
august) na osobitný účet zriadený na tento účel, ktorý oznámi vedúca školskej jedálne.
13. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v zariadení školského stravovania
pre žiakov základnej školy je stanovený nasledovne:
a) od 6 do 11 rokov (1.stupeň) 20 €,
b) od 11 do 15 rokov (2.stupeň) 35 €.
14. O priebežnom stave čerpania príspevku na stravovanie informuje vedúca školskej jedálne
zákonného zástupcu mesačne, do 25. dňa nasledujúceho mesiaca spôsobom, ktorý určí
vedúca školskej jedálne.
14. Príspevok podľa odstavca 11 § 6 bude zúčtovaný po ukončení školského roka do 31.07.
príslušného kalendárneho roka.
15. Vzniknutý preplatok zo zúčtovania bude vrátený zákonnému zástupcovi žiaka do 25.08.
príslušného kalendárneho roka.
16. Ak zo zúčtovania vznikne nedoplatok, zákonný zástupca je povinný tento uhradiť do 25.08.
príslušného kalendárneho roka.
§6
Príspevok za prenájom priestorov
1. Škola môže prenajímať priestory - telocvičňu v čase, keď sa nevyužívajú na výchovnovzdelávací proces.
2. Výška úhrady za prenájom telocvične sa stanovuje nasledovne:
Dospelí – loptové hry
Dospelí – tenis, aerobic, karate

13,30 €/hod
10,00 €/hod

Študenti VŠ – zľava 50 %
6,65 €/5,00 €
Žiaci ZŠ a SŠ len v sprievode plnoletej osoby Bez poplatku
3. Škola vedie presnú evidenciu o prenájme priestorov a príjmy zúčtováva so zriaďovateľom
vždy do 5. dňa kalendárneho mesiaca.
4. Tieto príjmy zriaďovateľ po ukončení školského roka odvedie v pomere 1:1 do rozpočtu
škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a môžu byť použité na materiálno-technické
vybavenie telocvične.
5. Výška úhrady za príležitostný prenájom iných priestorov je v kompetencii riaditeľov.
6. Príjem z prenájmu podľa odseku 5) škola zúčtováva so zriaďovateľom vždy do 5. dňa
kalendárneho mesiaca a môže byť použitý ako doplnkový zdroj na financovanie
prevádzky.
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TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ, ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
§7
Spoločné ustanovenia
1. Riaditeľ školy je povinný účinné VZN obce, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť školského klubu detí, výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
a spôsob úhrady v zariadeniach školského stravovania a výška úhrady za prenájom
priestorov a zariadení škôl alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú na
výchovno-vzdelávací proces zverejniť na webovom sídle školy a v priestoroch školy.
2. Riaditeľ školy je povinný zabezpečiť informovanie zákonných zástupcov a rodičov detí
a žiakov o výške a spôsobe úhrady príspevkov uhrádzaných zákonnými zástupcami.
3. Riaditeľ školy je povinný zabezpečiť súčinnosť s vedúcou školskej jedálne pri odsúhlasovaní
nároku na príspevok v zmysle § 5 odstavec 4.
§8
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.9.2019.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 2/2008, ktorým sa určuje výška
a spôsob úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, výška príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov a spôsob úhrady v zariadeniach školského stravovania a výška úhrady za
prenájom priestorov a zariadení škôl alebo školských zariadení v čase, keď sa nevyužívajú
na výchovno-vzdelávací proces v znení neskorších dodatkov.
3. Toto VZN bolo schválené na ........ zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Svätom Petre dňa
.............................. .

Svätý Peter 13.08.2019

............................................
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce

Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli dňa: 13.08.2019
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Príloha č. 1

Obed

Olovrant

Príspevok na režijné
náklady

Dotácia na podporu
výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa/žiaka

Úhrada zákonného
zástupcu alebo
dospelej osoby

0,38

0,90

0,26

0,05

1,59

0,00

1,59

0,38

0,90

0,26

0,05

1,59

1,20

0,39

0,38

0,90

0,26

0,05

1,59

1,20

0,39

-

1,21

-

0,05

1,26

1,20

0,06

-

1,30

-

0,05

1,35

1,20

0,15

-

1,30

-

1,50

2,80

0,00

2,80

Spolu

Desiata

Príspevok na úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo pre bežné stravovanie
stanovené v súlade s 3. finančným pásmom a výška príspevku na režijné náklady na jedno
hlavné jedlo (v Eurách)

Materská škola
dieťa od 2 do 5 rokov
dieťa, ktoré má jeden
rok pred plnením
povinnej školskej
dochádzky
dieťa od 2 do 5 rokov,
s nárokom na dotáciu
podľa Z. 544/2010
Z.Z. o dotáciách
Základná škola
dieťa od 6 do 11
rokov (1.stupeň)
dieťa od 11 do 15
rokov (2.stupeň)
zamestnanci škôl
a školských zariadení
a iné fyzické osoby
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