OBEC Vieska nad Žitavou
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019
o výške príspevkoch v školách a školských zariadeniach
zriadených obcou Vieska nad Žitavou

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Vieska nad Žitavou dňa: 11.10.2019
VZN prerokované a schválené dňa: 11.11.2019
VZN zverejnené dňa: 13.11.2019
VZN nadobúda účinnosť dňom: 28.11.2019

Obec Vieska nad Žitavou v súlade s § 6 odst. 1 a § 11 odst. 4 písm. g/ zákona SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa §28, a § 140 odst. 9
a 10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon/ a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a v súlade s § 4 odst. 6 zákona č. 544/2010
Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR vydáva toto VZN

Čl.1
Školská jedáleň
1. Podľa odst. 8 a 9 § 140 a ods. 4 a 5 § 141 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov zákonný zástupca dieťaťa uhrádza výšku finančného príspevku
na stravovanie vo výške nákladov na nákup podľa vekových kategórií stravníkov a na
úhradu režijných nákladov.
2. Výška príspevku sa stanovuje aj v súlade s finančnými pásmami na nákup potravín na
jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov. Finančné pásmo je zhodné pre
všetky vekové kategórie stravníkov. Výška príspevku je v súlade s 2. finančným
pásmom.
Finančné pásma
a/ Na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov súčinnosťou od
1.9.2019
MŠ
Od 2 do 6 rokov
2. pásmo

Desiata

Obed

Olovrant

Spolu

0,36

0,85

0,24

1,45

b/ V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. § 140 prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
nákladov na prevádzkovú činnosť školskej jedálne mesačnou sumou:

Výška poplatku

Režijné náklady / strava na 1 deň

Materská škola deti do 6 rokov + deti
s odloženou školskou dochádzkou

0,18 EUR

Čl. 2
Podmienky úhrady príspevku
1) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 €
za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno – vzdelávacej činnosti v materskej
škole a odobralo stravu.
2) Dotácia na stravu bude poskytovaná dieťaťu, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje
pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
3) Plnú stanovenú sumu úhrady za stravu uhrádza zákonný zástupca dieťaťa za:
a) Odobratú stravu v danom dni, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo výchovno – vzdelávacej
činnosti v materskej škole a zákonný zástupca neodhlásil dieťa v stanovenom termíne
a čase podľa pokynov v prihláške na stravovanie.
b) Neodobratú stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo
výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a zákonný zástupca neodhlásil dieťa
alebo žiaka v stanovenom termíne a čase podľa pokynov v prihláške na stravovanie.
4) V prípade, že stravovacia jednotka je vyššia ako výška dotácie, rozdiel uhrádza zákonný
zástupca dieťaťa.
5) Termín a spôsob úhrady príspevku na stravu a príspevku na režijné náklady v zariadeniach
školského stravovania pri materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vieska nad
Žitavou je určené v prevádzkovom poriadku ŠJ.
Čl.3
Výška príspevku vmaterskej škole
Škola:

Materská škola Vieska nad Žitavou 64
V zriaďovacej pôsobnosti Obce Vieska nad Žitavou

1. Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole uhrádza zákonný zástupca
dieťaťa vo výške 5,00 EUR pre jedno nezaopatrené dieťa.
2. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
3. Príspevok sa neuhrádza iba v prípadoch určených v § 28 zákona č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

Čl.3
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN ruší VZN č. 1/2013 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach
zriadených obcou Vieska nad Žitavou
2. Toto VZN bolo prerokované a schválené OZ vo Vieske nad Žitavou dňa 11.11.2019.
3. Toto VZN bolo vyhlásené dňa 13.11.2019 a nadobudlo účinnosť dňa 28.11.2019.

Štefan Mladý
starosta obce

