O B E C SNEŽNICA
______________________________________________________________

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 1/2019
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, príspevku na režijné
náklady a podmienky ich úhrady v škole a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obec Snežnica

Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 04.06.2019
- zverejnený na internetovej adrese obce dňa : 04.06.2019

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(včítane): 14.06.2019
Doručené pripomienky (počet) : 1
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa 24.06.2019
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa 24.06.2019

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Snežnici dňa 24.06.2019 pod č. : 1/2019

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Snežnica dňa : 25.06.2019
VZN zvesené z úradnej tabule obce Snežnica dňa :

VZN nadobúda účinnosť dňa 01.09.2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Snežnica č. 1/2019
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, príspevku
na režijné náklady a podmienky ich úhrady v škole a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obec Snežnica
Obecné zastupiteľstvo v Snežnici podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 24 zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, § 140 ods. 10 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 ako iba „zákon“), sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení obce Snežnica č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov, príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Snežnica
Čl. 1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v škole a školských zariadeniach,
ktorých zriaďovateľom je obec Snežnica.
Čl. 2
Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach
V škole a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Snežnica 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
Čl. 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 10,- €.
2. Príspevok sa uhrádza na bankový účet školy do 10. dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý sa
príspevok platí.
3. Príspevok sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
b) ak je zákonný zástupca dieťaťa poberateľom dávky v hmotnej núdzi podľa osobitného
predpisu 1)
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 a to na základe žiadosti
o odpustenie príspevku podanej vedeniu školy
e) ktoré nedochádza do materskej školy v čase letných prázdnin alebo prerušená prevádzka
materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi

Čl. 4
Príspevok na činnosť školského klubu detí
1. Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na činnosť školského klubu detí (ŠKD) mesačne za dieťa
sumou vo výške 7,- €.
2. Príspevok sa uhrádza na bankový účet školy do 10. dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý
sa príspevok platí.
3. Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak
zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.1)

Čl. 5
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského stravovania
a režijné náklady
1. Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec Snežnica, poskytuje stravovanie deťom a

žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov
na nákup potravín2) podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané
výživové dávky. Zákonný zástupca čiastočne prispieva na úhradu režijných nákladov na
prevádzku zariadenia školského stravovania.
2. 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. Zriaďovateľ určuje pre stravovacie zariadenie vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti 2. finančné pásmo.3)
3. 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 dávky2) a výška
príspevku na režijné náklady sú určené za každý stravovací deň nasledovne:
Ukazovateľ
MŠ celý deň (stravník
- dieťa MŠ)
MŠ poldeň (stravníkdieťa MŠ)
MŠ celý deň (stravník
- dieťa MŠ, rok pred
plnením povinnej
školskej dochádzky)
MŠ poldeň (stravníkdieťa MŠ rok pred
plnením povinnej
školskej dochádzky)
ZŠ (stravník – žiak
prvého stupňa ZŠ)
ZŠ (stravník – žiak
druhého stupňa ZŠ)
Dospelí stravníci

Dotácia na
Náklady na nákup potravín na
Spolu
Platba za jeden
Príspevok
podporu
jedno jedlo - 2. finančné pásmo náklady na
deň (réžia
na režijné
dieťaťa
a doplatok na
nákup
náklady k stravovacím
nákup potravín)
Desiata Obed Olovrant potravín
návykom

0,36

0,85

0,24

1,45

0,05

0

1,50

0,36
-

0,85
0,85

0,24

1,21
1,09

0,05

0

1,26
1,14

0,36

0,85

0,24

1,45

0,05

1,20

0,30

0,36

0,85

-

1,21
0,05

1,20

-

0,06

0,85

0,24

1,09

1,15

-

1,15

0,05

1,20

0,00

-

1,23

-

1,23

0,05

1,20

0,08

-

1,33

-

1,33

1,60

0

2,93

-

Pozn.: sumy sú uvedené v eur

0

4. Náklady na nákup potravín a príspevok na režijné náklady v plnej výške uhrádza zákonný
zástupca:
a) dieťaťa materskej školy, okrem dieťaťa ktoré má jeden rok pred plnením
povinnej školskej dochádzky,
b) každého žiaka základnej školy, ktoré nie je v stravovací deň prítomné aspoň
jednu hodinu na vyučovaní a stravu odoberie
c) za neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca
neodhlásil žiaka základnej školy z poskytovania stravy v školskej jedálni
v danom stravovacom dni a to najneskôr do 14.00 h predchádzajúceho
pracovného dňa alebo do 8.00 h prvého pracovného dňa nasledujúcom po
víkende alebo školských prázdninách
5. Úhradu na nákup potravín a príspevok na režijné náklady je nutné zrealizovať na bankový
účet školskej jedálne najneskôr do 15. dňa mesiaca v ktorom sa stravovanie poskytuje.
6. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, ktorý pri stravovaní vzniká nárok na dotáciu, uhrádza
na bankový účet školskej jedálne do 15. septembra jednorazový preddavok na stravovanie
v sume 20,- eur. Zúčtovanie odobratej stravy a preddavku bude vykonávané 3 krát počas
školského roka a to vždy k 31.12., k 31.03. a k 30.06. resp. 31.07. v prípade návštevy
materskej školy počas prevádzky cez letné prázdniny
7. Cena jedla pre iné fyzické osoby zahŕňa výšku finančného príspevku podľa zvoleného
finančného pásma3) a skutočnú výšku režijných nákladov.

Čl. 6
Zrušovacie ustanovenie
Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia stráca účinnosť a platnosť Všeobecne záväzné
nariadenie obce Snežnica č. 1/2013, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu
dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Snežnica.
Čl. 7
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Snežnici na svojom zasadnutí dňa

24.06.2019 číslo uznesenia 50/2019.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.09.2019.

MVDr. Milan Hlavatý
starosta obce

1)

zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
§ 140 ods. 8 a 9 a § 141 ods. 4 a 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v z.n.p.
3)
finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov vydané MŠVVaŠ SR
s účinnosťou od 01.09.2019
2)

