Všeobecne záväzného zariadenia Obce Zámutov č. 2/2019
o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach a na úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je
Obec Zámutov
Obec Zámutov na základe § 6 zákona Slovenskej národenj rady číslo 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 245/2008 Z.z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva
pre obec Zámutov toto
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zámutov č. 2/2019
o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach a na úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je obec
Zámutov
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Účel a predmet
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "nariadenie") určuje výšku príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeiach, ktorých zriaďovateľom je
obec Zámutov (ďalej len "príspevky v školách a školských zariadeniach")
§2
Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach
Príspevky v školách a školských zariadeniach upravené v tomto nariadení zahŕňajú:
a) príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
a) príspevok na činnosť školského klubu detí
b) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.
DRUHÁ Č ASŤ
PRÍSPEVKY V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH

1)
2)
1.
a)
b)
c)

PRVÝ DIEL
PRÍSPEVOK ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE
§3
Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú
úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 5 £.
Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 10 dňa príslušného kalednárneho
mesiaca.
§4
Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa
ktoré má jeden rok pred splnením povinnej školskej dochádzky
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
ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

2. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za
dieťa,
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať 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.
DRUHÝ DIEL
PRÍSPEVOK NA ČINNOSŤ ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ
§5
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí
prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 2,50 £
2) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 10.dňa príslušného kalendárneho
mesiaca.
§6
Príspevok v školskom klube detí sa neuhrádza za žiaka, ak zákonný zástupca žiaka o to
písomne požiada zriaďovateľa a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v
hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
TRETÍ DIEL
PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNU ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI
§7
1) 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.
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.
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 dávky a výška príspevku na režijné náklady sú určené na každý stravovací
deň nasledovne:
a)
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§8
Podmienky úhrady v školskej jedálni
1) Podmienkou pre poskytnutie dotácie na zabezpečenie obeda (ďalej len "stravy")v
súlade so zákonom č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení
neskorších predpisov je, že:
a) dieťa sa musí zúčastniť vyučovacieho procesu,
b) strava musí byť odobratá,
c) v prípade neodhlásenia dieťaťa z obeda, bude hodnota celého obeda hradená
rodičom – v tomto prípade nárok na dotáciu zaniká, avšak obed si môže stravník
odobrať do obedára v určených hodinách (poznámka: iba 1.deň neprítomnosti).
2) Vzhľadom k tomu, že školská jedáleň nezabezpečuje diétnu stravu, môže byť
dotácia na stravu žiakovi, ktorý je zo zdravotných dôvodov odkázaný na diétne
stravovanie, vyplatená. Zákonný zástupca musí predložiť žiadosť, ktorej prílohou je
lekárske potvrdenie od špecialistu. Dotácia na stravu v sume 1,20 Eur na obed sa
vyplatí zákonnému zástupcovi podľa dochádzky žiaka na účet zákonného zástupcu.
3) Zákonný zástupca odhlasuje dieťa alebo žiaka najneskôr do 14.00 h
predchádzajúceho pracovného dňa resp. vo výnimočnom prípade, ako napr.
choroba alebo z dôvodu nepredvídaných rodinných udalostí do 8.00 h daného
pracovného dňa osobne alebo telefonicky u vedúcej školskej jedálne. Za
neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
4) Úhrada nákladov v školskej jedálni sa uskutočňuje formou zakúpených stravných
lístkov.
5) Rozdiel medzi dotáciou na stravu a nákladom na nákup potravín sa použije na
úhradu režijných nákladov.
6) V prípade záujmu o stravovanie je potrebné uhradiť preddavok – jednorázový
príspevok na stravovanie (tzv. kauciu) v sume 20,00 Eur a to nasledovne:
a) v hotovosti do pokladne obecného úradu do 25.augusta príslušného roka – slúži

ako zábezpeka v prípade, ak stravník neodhlási obed ,
b) v prípade, že stravník kauciu v priebehu roka vyčerpá, bude mu strava poskytnutá
až po zaplatení ďalšieho preddavku. Na uvednú skutočnosť bude vedúcou školskej
jedálne upovedomený,
c) preddavok bude zúčtovaný po ukončení školského roka a nevyčerpaná suma
vrátená na účet zákonného zástupcu v mesiacoch júl-august príslušného roka.
TRETIA ČASŤ
ZAVEREČNÉ USTANOVENIA
§9
1. Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v
Zámutove dňa 19.08.2019 , uznesením číslo 72/7/2019.
2. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie č.4/2011 o určení výšky príspevkov pre školy a školské
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zámutov.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 02.09.2019.

Stanislav Duda
starosta obce

