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NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie obce Predajná
O určení príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
č. 4/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná vo veciach plnenia úlohy štátnej správy v zmysle
§6
ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 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 v zmysle § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 140 ods. 10
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.

§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku mesačného príspevku, ktorý je povinný
uhrádzať rodič alebo iná fyzická osoba než rodič, ktorá má dieťa zverené do osobnej
starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len
„zákonný zástupca“) na jedno dieťa alebo jedného žiaka :
a) za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí,
c) na úhradu nákladov v školskej jedálni a výška príspevku na režijné náklady v školskej jedálni.
§2
Výška mesačného príspevku
za pobyt dieťaťa v materskej škole
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou zákonný zástupca prispieva na čiastočnú
úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 10 €, výnimku tvorí mesiac
júl, v ktorom výška príspevku je 25 € na jedno dieťa.
2) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca uhrádza trvalým príkazom
po dobu 10 mesiacov na účet školy, číslo účtu SK3656000000 0020 5543 7006 vedený v Prima
banka, a. s. pobočka Brezno do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci. Príspevok za pobyt
prihláseného dieťaťa v materskej škole za mesiac júl uhrádza zákonný zástupca poštovou
poukážkou.
3) Ak dieťa preukázateľne preruší dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov, tak zákonný
zástupca je od príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na toto dieťa
oslobodený.
4) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole v mesiaci júl za prihlásené dieťa sa nevracia.
§3
Výška mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí zriadeného
obcou prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 5 €.

2) Príspevok na úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí zákonný zástupca uhrádza
trvalým príkazom na dobu 10 mesiacov na účet školy, číslo účtu SK365600 0000 0020 5543
7006 vedený v Prima banka, a. s. pobočka do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
§4
Výška mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
a výška príspevku na režijné náklady v školskej jedálni
1) Obec Predajná určuje príspevok na úhradu nákladov v školskej jedálni vo výške nákladov na
nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové
dávky a rozpätia finančných pásiem zverejnené Ministerstvom školstva SR na internetovej
stránke:
a) materská škola: stravníci od 2 – 6 rokov: desiata 0,36 € , obed 0,85 € , olovrant 0,24 € spolu 1,45 € - 2. finančné pásmo
b) základná škola: stravníci od 6 – 11 rokov – obed 1,15 € - 2. finančné pásmo
c) základná škola: stravníci od 11 – 15 rokov – obed 1,23 € - 2. finančné pásmo
d) dospelí stravníci: obed 1,33 € - 2. finančné pásmo.
2) Žiak základnej školy a dieťa predškolského veku majú nárok na dotáciu k stravovacím
návykom vo výške 1,20 € v prípade, ak sa zúčastní výchovno–vzdelávacieho procesu v škole
a odoberie prihlásený obed.
3) V prípade neprítomnosti žiaka a dieťaťa predškolského veku v škole je povinnosťou
zákonného zástupcu odhlásiť dieťa z obeda deň vopred, najneskôr v deň neprítomnosti do
7:00 hod. osobne alebo telefonicky.
4) Za neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje. Zákonný zástupca
žiaka a dieťaťa predškolského veku je povinný za včas neodhlásenú stravu uhradiť stravnú
jednotku v plnej výške podľa finančného pásma a vekovej kategórie k poslednému dňu
vyučovania pred začiatkom vianočných prázdnin za obdobie september – december 2019
a k poslednému dňu vyučovania pred začiatkom letných prázdnin za obdobie január – jún 2020
jednorazovým platobným príkazom na účet školy, číslo : SK54 5600 0000 0020 5543 6003.
5) V prípade, že zriaďovateľ nezabezpečí diétne stravovanie pre dieťa/žiaka, u ktorého podľa
potvrdenia lekára – špecialistu zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutá
dotácia bude vyplatená zákonnému zástupcovi dieťaťa a žiaka. Zriaďovateľ vyplatí dotáciu
prostredníctvom vedúceho zamestnanca zariadenia školského stravovania zákonnému
zástupcovi na základe evidencie dochádzky dieťaťa a žiaka.
6) Ak zákonný zástupca požaduje individuálnu donášku stravy, budú s ním dohodnuté
podmienky, ktoré zahŕňajú zaplatenie schváleného režijného poplatku.
7) Zákonný zástupca žiaka prispieva na úhradu nákladov na nákup potravín podľa príslušnej
kategórie, tzn. za žiaka vo veku 11- 15 rokov sumou 0,03 € za jeden obed. Zákonný
zástupca dieťaťa predškolského veku prispieva na úhradu na nákup potravín sumou 0,25 € za
jeden obed.
8) Zákonný zástupca žiaka základnej školy a dieťaťa predškolského veku prispieva na úhradu
doplatku nákladov na nákup potravín na jedného stravníka za obdobie september – december
najneskôr do 30. septembra a za obdobie január – jún do 31. januára.
9) Zákonný zástupca žiaka základnej školy a dieťaťa materskej školy prispieva na úhradu
režijných nákladov v školskej jedálni pri materskej škole na jedného stravníka mesačne vo
výške 4 €.

10) Zákonný zástupca žiaka základnej školy a dieťaťa materskej školy uhrádza režijný poplatok
na jedného stravníka za obdobie september – december sumou 16 € najneskôr do 30.
septembra a za obdobie január – jún sumou 24 € do 31. januára.
11) Podmienky stravovania a spôsob úhrady nákladov v školskej jedálni a režijných nákladov
platia aj pre deti a žiakov v príslušnej kategórii, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi.
12) Dospelí stravníci prispievajú na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni 1,67 € na
jedno jedlo.
13) Príspevok na úhradu nákladov v školskej jedálni a príspevok na úhradu režijných nákladov
v školskej jedálni zákonný zástupca uhrádza trvalým príkazom na účet školy, číslo účtu
SK545600 0000 0020 5543 6003 vedený v Prima banka, a. s. pobočka Brezno do 10. dňa v
príslušnom kalendárnom mesiaci.
§5
Záverečné ustanovenia
1) Obecné zastupiteľstvo obce Predajná zrušuje všeobecné záväzné nariadenie obce č. 7/2018
z 25.10.2018 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Predajná
na svojom zasadnutí dňa .......................... uznesením č. ...................
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.09.2019.

V Predajnej 20.6.2019
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starostka obce

