Všeobecne záväzné nariadenie obce Vavrečka č. 2/2022
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vavrečka

Obecné zastupiteľstvo vo Vavrečke v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, v zmysle § 28, § 114, § 140, § 141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 5 a § 6 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 vydáva
všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vavrečka
a zároveň
ruší:
A. Všeobecne záväzné nariadenie obce Vavrečka č. 4/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vavrečka
B. Všeobecne záväzné nariadenie obce Vavrečka č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie obce Vavrečka č. 4/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v
školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vavrečka
C. Všeobecne záväzné nariadenie obce Vavrečka č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie obce Vavrečka č. 4/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v
školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vavrečka
D. Všeobecne záväzné nariadenie obce Vavrečka č. 5/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie obce Vavrečka č. 4/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v
školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vavrečka

§1
1)

2)

Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v
materskej škole, výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej
jedálni a školskom klube detí.
Obec Vavrečka (ďalej aj „obec“) je zriaďovateľom:
a) Materskej školy Vavrečka (ďalej aj „Materská škola“ alebo „MŠ“),
b) Základnej školy Vavrečka (ďalej aj „Základná škola“ alebo „ZŠ“).

2.1) Zriaďovateľom súkromnej materskej školy Lienka je Občianske združenie Lienka pre deti.
3)

Základná škola a Materská škola sú spojené a tvoria jednu právnickú osobu - Základná škola s
materskou školou, so sídlom Vavrečka 204, 029 01 Vavrečka, IČO: 37903098 (ďalej aj „Základná
škola s materskou školou“ alebo „ZŠ s MŠ“). Materská škola je elokovaným pracoviskom.

4)

Súčasťou Základnej školy s materskou školou sú obcou zriadené školské zariadenia:
a) Školský klub detí (ďalej aj „ŠKD“),
b) Školská jedáleň (ďalej aj „Školská jedáleň“).

§2
Materská škola
1)

Za pobyt dieťaťa v Materskej škole - ZŠ s MŠ Vavrečka prispieva zákonný zástupca dieťaťa na
čiastočnú úhradu výdavkov Materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 20,00 € za pobyt.

2)

Príspevok v Materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) 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,
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 preukázateľným spôsobom.

3)

Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ Materskej školy vnútorným predpisom školy.

§3
Školská jedáleň
1)

Podmienky stravovania v Školskej jedálni:
a) stravníci sú prihlásení na stravu po vyplnení záväznej prihlášky,
b) stravníci sú povinní odhlasovať sa deň vopred do 14.00 hod., na pondelok je potrebné odhlásiť
sa už v piatok do 14.00 hod.,
c) ak stravník nie je v škole a stravu si neodhlásil, je povinný hradiť plnú výšku sumy /uvedenú
v príslušnej tabuľke/ a môže si vyzdvihnúť obed v Školskej jedálni, ktorý si vloží do vlastnej
nádoby. V prípade choroby stravníka je nutné odhlásiť stravníka z obeda podľa podmienok
uvedených v § 3, pričom ak si stravu vopred nestihol odhlásiť, môže si v 1. deň choroby obed
vyzdvihnúť v Školskej jedálni, ktorý si vloží do vlastnej nádoby,
d) po skončení kalendárneho mesiaca Školská jedáleň vyúčtuje objednanú stravu, ktorá nebola
odhlásená bez nároku na dotáciu a predpíše ju stravníkom k úhrade. Úhrada musí byť vykonaná
najneskôr do 15.dňa v mesiaci vyúčtovania stravy,
e) príspevok na stravu za zamestnávateľa 55 % z ceny stravného bude vždy na konci mesiaca
prevedený na bankový účet Školskej jedálne a príspevok zo sociálneho fondu bude raz ročne
prevedený na bankový účet Školskej jedálne,
f) stravné sa platí bankovým prevodom na účet :
Materská škola: SK10 5600 0000 0040 1027 1005
Základná škola: SK41 5600 0000 0040 1027 5006

g) pri nezaplatení stravy za dva mesiace bude stravník odhlásený zo stravy,
h) výnos z režijných poplatkov Školskej jedálne prerozdeľuje starosta obce Vavrečka obce
Vavrečka do výšky 50%.
2)

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa je možné v zmysle § 4 ods. 3
zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole alebo
základnej škole na
a) každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a v materskej škole alebo v
základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej
núdzi,
b) dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
c) dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v
domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu
daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v
domácnosti podľa osobitného predpisu1 táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 42
preukazuje čestným vyhlásením.
Súbeh poberania daňového bonusu podľa osobitného predpisu1 a dotácie na stravu podľa § 4
ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky nie je možný.

3)

Rozpis finančných prostriedkov za stravu pre jednotlivé kategórie stravníkov materskej a
základnej školy

Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami určenými Ministerstvom
školstva SR s úhradou režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov - III. finančné pásmo (viď
tabuľky).

1

§ 33 ods. 1 písm. b) a § 52zzn ods. 3 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov.
2
žiadateľom je:
a) zriaďovateľ materskej školy alebo zriaďovateľ základnej školy okrem zriaďovateľa, ktorým je okresný úrad v
sídle kraja,
b) obec podľa sídla školy, ak zriaďovateľom materskej školy alebo zriaďovateľom základnej školy je okresný
úrad v sídle kraja,
c) občianske združenie, ktorého členmi sú rodičia alebo iní zástupcovia detí a priatelia školy, ak zriaďovateľom
materskej školy alebo zriaďovateľom základnej školy je okresný úrad v sídle kraja, alebo
d) v odôvodnených prípadoch materská škola alebo základná škola na základe písomnej dohody so
zriaďovateľom podľa písmena a) alebo s obcou podľa písmena b).

Tabuľka č. 1 – Materská škola /predškoláci/
Predškoláci
- MŠ

Desiata Obed Olovrant Réžia
€
€
€
€

Spolu
€

Celodenná strava

0,38

0,90

0,26

0,46

2,00

Poldenná strava

0,38

0,90

-

0,46

1,74

Tabuľka č.2 – Materská škola /malá, stredná trieda/
MŠ

Desiata Obed Olovrant Réžia
€
€
€
€

Spolu
€

Celodenná strava

0,38

0,90

0,26

0,46

2,00

Poldenná strava

0,38

0,90

-

0,46

1,74

Tabuľka č. 3 - Cudzí stravníci – SMŠ Lienka
OZ lienka pre deti - Materská škola

Cena jedného obeda

Finančný limit na potraviny /obed/

0,90 €

Režijný náklad

0,93 €

Spolu

1,83 €

Tabuľka č. 4 - Dospelí stravníci MŠ
Dospelí stravníci - Materská škola

Cena jedného obeda

Finančný limit na potraviny

1,41 €

Režijný náklad

1,87 €

Spolu

3,28 €

Tabuľka č. 5 - Základná škola od 6 do 11 rokov
Základná škola

Obed

Réžia

Spolu

6-11 rokov

1,21 €

0,46 €

1,67 €

Tabuľka č. 6 - Dospelí stravníci a cudzí stravníci
Dospelý stravník - Základná škola

Cena jedného obeda

Finančný limit na potraviny

1,41 €

Režijný náklad

1,87 €

Spolu

3,28 €

§4
Výška príspevku a platenie príspevku - školský klub detí pri ZŠ s MŠ Vavrečka
Príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD uhrádza zákonný zástupca vopred za čiastočnú úhradu výdavkov v
ŠKD nasledovne:
1) Výška príspevku v sume 15,00 € na jedno dieťa za kalendárny mesiac.
2) Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ Základnej školy vnútorným predpisom školy.

§5
Záverečné ustanovenia
1)

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom Obce VAVREČKA
dňa 14.10.2022 uznesením č. 48/2022.

2)

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. novembra 2022.

Peter Kružel
starosta obce

VZN vyvesené dňa 17.10.2022
VZN zvesené dňa ....

