Obec Zeleneč

Všeobecne záväzné nariadenie obce Zeleneč č. 5/2013
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť materskej
školy, školského klubu detí, školskej jedálne a výdajnej školskej jedálne,
ktoré sú súčasťou Základnej školy s materskou školou, Školská 4, Zeleneč

Obec Zeleneč na základe Ústavy Slovenskej republiky, v súlade so zákonom č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 28, § 114, § 140 a § 141
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie
obce Zeleneč o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť materskej školy,
školského klubu detí, školskej jedálne a výdajnej školskej jedálne, ktoré sú súčasťou
Základnej školy s materskou školou, Školská 4, Zeleneč (ďalej len „VZN“).
Článok 1
Účel VZN
1. Obec Zeleneč (ďalej len „obec“) je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou,
Školská 4, Zeleneč (ďalej len „ZŠ“), ktorej súčasťami sú Školský klub detí, Školská 4,
Zeleneč (ďalej len „ŠKD“), Školská jedáleň, Školská 4, Zeleneč (ďalej len „ŠJ“), Výdajná
školská jedáleň, Hlavná 116, Zeleneč (ďalej len „VŠJ“).
2. Účelom tohto VZN je určiť výšku príspevku:
- ktorým obci prispieva zákonný zástupca za pobyt jeho dieťaťa v materskej škole (ďalej len
„MŠ),
- ktorým obci prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
ŠKD,
- ktorým obci prispieva zákonný zástupca dieťaťa alebo iný stravník ŠJ alebo VŠJ na úhradu
nákladov na nákup potravín a na čiastočnú úhradu režijných nákladov.
3. Účelom tohto VZN je ďalej určiť ďalšie podmienky úhrady príspevkov podľa ods. 1.
Článok 2
Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ a podmienky úhrady
1. Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ hradí zákonný zástupca dieťaťa umiestneného v MŠ.
2. Obec týmto určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ nasledovne:
1

a)
b)
c)
d)

15,00 eur mesačne za dieťa vo veku tri a viac rokov, ktoré má trvalý pobyt v obci;
35,00 eur mesačne za dieťa vo veku tri a viac rokov, ktoré nemá trvalý pobyt v obci;
50,00 eur mesačne za dieťa vo veku do troch rokov, ktoré má trvalý pobyt v obci;
70,00 eur mesačne za dieťa vo veku do troch rokov, ktoré nemá trvalý pobyt v obci.

3. Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ sa v zmysle príslušných ustanovení školského zákona
neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má jeden rok pred plnením školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi ZŠ doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi1,
c) ktoré je umiestnené v MŠ na základe rozhodnutia súdu.
4. Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ sa na základe rozhodnutia obce ako jej zriaďovateľa
neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným
spôsobom,
b) ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka
MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch
uhrádza zákonný zástupca pomernú časť príspevku určeného v odseku 2.
5. Príspevok podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku sa uhrádza vopred, spravidla do
15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bezhotovostne na účet ZŠ. Ďalšie podmienky
úhrady príspevku určí riaditeľ ZŠ.
Článok 3
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD a podmienky úhrady
1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD hradí zákonný zástupca dieťaťa
umiestneného v ŠKD.
2. Obec určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD nasledovne:
a) 5,00 eur mesačne za jedno dieťa umiestnené v ŠKD, ktoré má trvalý pobyt v obci;
b) 15,00 eur mesačne za jedno dieťa umiestnené v ŠKD, ktoré nemá trvalý pobyt v obci.
3. Obec určuje, že príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti ŠKD sa neuhrádza za
dieťa, ktorého zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží do rúk riaditeľa ZŠ
doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej
núdzi podľa osobitného predpisu. 1
4. Príspevok podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku sa uhrádza vopred, spravidla do
15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bezhotovostne na účet ZŠ. Ďalšie podmienky
úhrady príspevku určí riaditeľ ZŠ.
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Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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Článok 4
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov ŠJ, VŠJ a podmienky ich úhrady
1. ŠJ a VŠJ poskytuje stravovanie nasledovným stravníkom:
a) deťom MŠ,
b) žiakom ZŠ,
c) zamestnancom ZŠ,
d) iným fyzickým osobám so súhlasom obce.
2. Cena jedla poskytovaného ŠJ a VŠJ sa skladá z:
a) nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov, a
b) nákladov na prípravu jedla (režijné náklady).
3. Obec určuje výšku príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo (ods. 2.
písm. a)) podľa 3. finančného pásma pre všetky kategórie stravníkov.
4. Finančné pásma určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov zverejňuje Ministerstvo školstva SR na svojej internetovej
stránke.
5. Aktuálnu sumu v eurách potrebnú na nákup potravín na jedno jedlo podľa 3. finančného
pásma pre všetky vekové kategórie stravníkov, zverejňuje na svojej internetovej stránke
ZŠ.
6. Príspevok na úhradu nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
v nadväznosti na odporúčané výživové dávky (ods. 2. písm. a) hradí stravník, resp.
zákonný zástupca stravníka (v prípade stravníkov podľa odseku 1. písm. a) a b)) vo výške
100 % nákladov.
7. Stravníci podľa odseku 1. písm. c) a d) uhrádzajú príspevok na úhradu nákladov na nákup
potravín podľa vekovej kategórie 15 až 18 ročných stravníkov.
8. Obec určuje, že náklady na prípravu jedla - režijné náklady (ods. 2. písm. b) predstavujú
1,70 eura na jedného stravníka denne.
9. Obec určuje, že zákonný zástupca dieťaťa MŠ a žiaka ZŠ hradí príspevok na úhradu
režijných nákladov vo výške 0,15 eura na jedného stravníka denne.
10.
Obec určuje, že príspevok na úhradu režijných nákladov podľa odseku 8. za
zamestnanca ZŠ hradí zamestnávateľ.
11.
Obec určuje, že ŠJ bude poskytovať stravovanie aj iným osobám, ktoré sú z dôvodu
veku, prípadne iného sociálneho dôvodu odkázané na stravovanie v ŠJ. Takáto osoba musí
mať trvalý pobyt v obci. Poskytovanie stravovania iným osobám je podmienené kapacitou
ŠJ a súhlasom regionálneho úradu verejného zdravotníctva. O tom, ktorým osobám bude
poskytované stravovanie v ŠJ, rozhoduje komisia Obecného zastupiteľstva obce Zeleneč
pre kultúru, vzdelávanie, mládež, šport a sociálne veci na základe odôvodnenej žiadosti.
12.
Obec určuje, že osoby podľa odseku 11. hradia príspevok na úhradu režijných
nákladov vo výške 0,85 eura na jedného stravníka denne. Sumu vo výške 0,85 eura na
úhradu režijných nákladov na jedného stravníka denne znáša obec.
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13.
Obec určuje, že ŠJ môže v individuálnych prípadoch, na základe rozhodnutia riaditeľa
ZŠ, poskytnúť krátkodobo stravovanie i iným osobám, ako uvedeným v predchádzajúcich
odsekoch. Takéto osoby uhrádzajú príspevok na úhradu režijných nákladov vo výške 100
% zo sumy určenej v odseku 8.
14.
Termíny, spôsoby a ďalšie podmienky úhrady príspevkov podľa tohto článku určí
riaditeľ ZŠ.
Článok 5
Zrušovacie ustanovenie
Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie obce Zeleneč č.
5/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Materskej školy Zeleneč,
Školského klubu detí pri Základnej škole Zeleneč a Školskej jedálne pri Základnej škole
Zeleneč, schválené Obecným zastupiteľstvom obce Zeleneč dňa 11.12.2012, ktoré nadobudlo
účinnosť dňom 1.1.2013.
Článok 6
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára.2014.

JUDr. Ivan Ranuša
starosta obce

Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce
od 22.11.2013 do 10.12.2013.
VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom Obce Zeleneč dňa 10.12.2013,
uznesením č. 201.
Schválené VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce od 13.12.2013 do 31.12.2013
a webovom sídle obce od 13.12.2013
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