OBEC KRUŠETNICA
Obec Krušetnica v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona č. 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, § 114 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 (ďalej aj „školský zákon“)

vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE
o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu
nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených
so stravovaním v školách a školských zariadeniach,
ktorých zriaďovateľom je Obec Krušetnica
č. 1/2019 zo dňa 27. júna 2019
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Účel a predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie obce (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 Krušetnica.
§2
Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach
V školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Krušetnica sa
uhrádzajú tieto príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov
spojených so stravovaním (ďalej len „príspevky“):
a) príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) príspevok na činnosť školského klubu detí,
c) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v zariadení
školského stravovania.

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 dieťaťa na čiastočnú
úhradu výdavkov materskej školy sumou 10,00 € mesačne na jedno dieťa.
2. V prípade, ak zákonný zástupca umiestnil v materskej škole dve a viac detí, príspevok
podľa ustanovenia § 3 ods. 1 VZN platí v rovnakej výške za každé dieťa.
3. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
4. 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.
5. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do
materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu
choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.
6. Preukázateľný spôsob je predloženie potvrdenia od lekára (ak je dôvodom choroba)
alebo čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o rodinných dôvodoch prerušenia
dochádzky do materskej školy.
7. Konkrétnu výšku príspevku podľa § 3 ods. 1 VZN oznámi zákonnému zástupcovi
riaditeľ materskej školy, do ktorej je dieťa na základe rozhodnutia prijaté.
§4
Príspevok na činnosť školského klubu detí
1. Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na činnosť školského klubu detí sumou 5,00 €
mesačne na jedno dieťa.
2. V prípade, ak zákonný zástupca umiestnil v školskom klube detí dve a viac detí,
príspevok podľa ustanovenia § 4 ods. 1 VZN platí v rovnakej výške za každé dieťa.
3. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
4. Ak je dieťa prijaté do školského klubu detí 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.
§5
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie
v zariadení školského stravovania
1. Stravníkom v zariadení školského stravovania môžu byť deti, žiaci, zamestnanci školy
a obce. So súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného
zdravotníctva sa môžu v nej stravovať aj iné dospelé osoby.
2. Za stravovanie každého jednotlivého stravníka v zariadení školského stravovania
prispieva stravník alebo zákonný zástupca stravníka mesačne na režijné náklady a na
čiastočnú úhradu nákladov zariadenia školského stravovania vo výške nákladov na

nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a v súlade s ustanoveniami
osobitného predpisu:1

veková skupina

stravný
lístok
celkom

dotácia

úhrada
stravníka alebo
zákonného
zástupcu

desiata

obed

olovrant
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stravníci 2 – 5 rokov,
deti v Materskej škole

0,36 €

0,85 €

0,24 €

0,35 €

1,80 €

0,00 €

1,80 €

stravníci 2 – 5 rokov
deti v Materskej škole – hmotná núdza

0,36 €

0,85 €

0,24 €

0,35 €

1,80 €

1,20 €

0,60 €

stravníci,
predškoláci v Materskej škole

0,36 €

0,85 €

0,24 €

0,35 €

1,80 €

1,20 €

0,60 €

stravníci,
žiaci v Základnej škole – I. stupeň

-

1,15 €

-

0,35 €

1,50 €

1,20 €

0,30 €

stravníci,
žiaci v Základnej škole – II. stupeň

-

1,23 €

-

0,35 €

1,58 €

1,20 €

0,38 €

stravníci,
zamestnanci školy, obce, ďalší stravníci

-

1,33 €

-

1,87 €

3,20 €

0,00

3,20 €

3. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v zariadení školského
stravovania podľa ustanovenia § 5 ods. 2 VZN sa uhrádza do 10. dňa kalendárneho
mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza
škole, ktorej je zariadenie školského stravovania súčasťou.
TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ, ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
§6
Úhrada príspevku
1. Zákonný zástupca alebo dospelá osoba majú povinnosť príspevok uhradiť spôsobom
a za podmienok, ktoré určí riaditeľ školy alebo školského zariadenia (ďalej len
„riaditeľ“) vo vnútornom predpise.
2. Riaditeľ je povinný účinné VZN, ako aj smernicu o podmienkach úhrady príspevku
zverejniť na webovom sídle školy a v priestoroch školy.
3. Riaditeľ je povinný na stretnutí zákonných zástupcov a rodičov detí a žiakov
(rodičovskom združení) informovať o výške príspevkov uhrádzaných zákonnými
zástupcami.
§7
Záverečné ustanovenia
§ 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky v znení neskorších prepisov
1

Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce od
07. 06. 2019 do 27. 06. 2019.
Na VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Krušetnica na svojom zasadnutí dňa
27. 06. 2019, uznesením č. 3/2019.
VZN bolo vyhlásené zverejnením na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa
28. 06. 2019.
Nadobudnutím účinnosti tohto VZN stráca účinnosť VZN č. 1/2008 a jeho dodatky
o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.
VZN nadobúda účinnosť dňa 01. 09. 2019.
V Krušetnici, dňa 06. 06. 2019

Mgr. Terézia Pacoňová
starostka obce

Vyvesené dňa: 28. 06. 2019
Zvesené dňa: 15. 07. 2019

