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Všeobecne záväzné nariadenie

OBEC POHORELÁ

Výtlačok číslo: 1
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neskorších predpisov a § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 140 ods. 6 zákona č. 245/2008
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neskorších predpisov v y d á v a
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2019

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach zriadených obcou Pohorelá a niektorých ďalších podmienkach
prevádzky škôl a školských zariadení
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Ing. Jana Tkáčiková, v.r.
starostka obce

Všeobecne záväzné nariadenie obce Pohorelá

o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach zriadených obcou Pohorelá a niektorých ďalších podmienkach
prevádzky škôl a školských zariadení
Obecné zastupiteľstvo obce Pohorelá sa v zmysle § 11 odst. 4. písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení:
§1
Predmet úpravy
Týmto nariadením sa v súlade s ustanoveniami školského zákona upravuje výška
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady za pobyt v materskej škole, na
činnosti školského klubu, na stravovanie v školskej jedálni a niektoré podrobnosti prevádzky škôl
a školských zariadení.
§2
Materská škola
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 7,00 EUR. Príspevok uhrádza vopred do 10.
dňa v kalendárnom mesiaci.
2) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza na dieťa,
a) ktoré ma jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi Základnej školy s materskou školou
doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej
núdzi.
c) ktoré je umiestené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
3) Pomerná časť príspevku v materskej škole sa uhrádza za dieťa,
a) ktoré ma prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 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 na základe rozhodnutia obce alebo zo závažných dôvodov.
4) Ak sú splnené podmienky na neuhradenie príspevku, už zaplatený príspevok sa vráti alebo
započíta na úhradu na ďalší mesiac. Preplatky musia byť vysporiadané najneskôr do konca
kalendárneho roka.
§3
1) V súlade s § 28 ods. 15 Školského zákona sa môže so súhlasom Štátnej školskej inšpekcie
najvyšší počet detí v triede materskej škole podľa § 28 ods. 10 Školského zákona prekročiť
najviac o tri deti.

2) Materská škola v súlade s § 28 ods. 17 Školského zákona môže organizovať pobyty detí v škole
v prírode, výlety, exkurzie, saunovanie, športový výcvik a ďalšie aktivity s informovaným
súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa.
3) Prevádzka materskej školy je denne od 6.30 do 16.00 hod.
4) Prevádzka materskej školy je aj počas školských prázdnin.
§4
Školský klub detí
1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný
zástupca žiaka mesačne sumou 2,15 EUR.
§5
Školská jedáleň
1) Stravníkmi školskej jedálne môžu byť deti, žiaci a zamestnanci škôl a školských zariadení. So
súhlasom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať aj iné
fyzické osoby.
2) Školská jedáleň poskytuje svoje služby aj v čase školských prázdnin.
3) 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.
4) Náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií detí a žiakov a výška
úhrady sú vo výške 2. finančného pásma:
Materská škola
od 2 do 6 rokov
2. pásmo

Desiata
€

Základná škola
od 6 do 11 rokov
2. pásmo
od 11 do 15 rokov
2. pásmo

Obed
€

0,36

Olovrant Spolu
€

0,85

Obed
€

0,24

€
1,45

Spolu
€

1,15

1,15

€

€

1,23

1,23

Náklad na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií detí a žiakov a výška úhrady:

Stravný
lístok
celkom v
€

Dotácia
na
stravu v
€

Úhrada
zákonného
zástupcu v €

0,36

0,85

0,24

1,45

1,45

0

1,45

0,36

0,85

0,24

1,45

1,45

1,20

0,25

0,36

0,85

0,24

1,45

1,45

1,20

0,25

1,15

1,15

1,15

1,20

0

1,23

1,23

1,23

1,20

0,03

večera

olovrant

Príspevok
na režijné
náklady

obed

Príspevok
na nákup
potravín v
€

desiata

Stravník MŠ
(2-5 rokov)
Stravník MŠ
(2-5 rokov)
hmotná
núdza
Stravník MŠ
(5-6 rokov) –
predškolák
Stravník ZŠ
I. stupeň
Stravník ZŠ
II. stupeň

raňajky

Veková
skupiny
stravníkov

5) Finančné prostriedky na nákup potravín sú uhrádzané do pokladne alebo na účet školskej
jedálne.
6) Náklady na nákup potravín na obed a režijné náklady pre dospelých stravníkov:
a) obed: podľa vekovej kategórie stravníkov 15 – 18/19 ročných vo výške 2. finančného pásma
nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok
zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín určených
Ministerstvom školstva SR.
b) režijné náklady: podľa skutočných režijných nákladov za predchádzajú kalendárny rok.
7) Úhrada za stravovanie dospelých stravníkov sa realizuje v súlade so Zákonníkom práce.
8.) Podmienky úhrady v školskej jedálni:
Náklady na nákup potravín a príspevok na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca:
a) dieťaťa materskej školy, ktoré je mladšie, ako posledný ročník pred plnením povinnej školskej
dochádzky,
b) dieťaťa materskej školy alebo žiaka základnej školy za odobratú stravu v danom stravovacom
dni (prvý deň neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní),
c) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca neodhlásil dieťa alebo žiaka
najneskôr do 14.00 h predchádzajúceho pracovného dňa z poskytovania stravy v školskej jedálni v
danom stravovacom dni.
Úhradu na nákup potravín a príspevok na režijné náklady je nutné zrealizovať najneskôr do 25.
dňa mesiaca predchádzajúceho mesiaca, v ktorom sa stravovanie poskytuje.
Cena jedla pre iných stravníkov zahŕňa náklady na nákup potravín a skutočnú výšku režijných
nákladov.
Rozdiel medzi dotáciou na stravu a nákladom na nákup potravín školská jedáleň použije účelovo
na nákup potravín pre stravníkov ŠJ.
Hodnota jedla pre iné fyzické osoby zahŕňa výšku finančného príspevku podľa zvoleného
finančného pásma a skutočnú výšku režijných nákladov.
Obec Pohorelá, ako zriaďovateľ ŠJ, môže rozhodnúť o zrušení, alebo odpustení príspevku v
prípadoch stanovených zákonom. To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia
podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny Slovenskej republiky.

9.) Ak dieťa materskej školy alebo žiak základnej školy, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho
lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie a neodoberie stravu z dôvodu, že zriaďovateľ
nezabezpečil diétne jedlo, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa podľa osobitného právneho predpisu vyplatí zriaďovateľ zákonnému zástupcovi dieťaťa
alebo žiaka a to na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka, ktorej prílohou bude
potvrdenie školskej dochádzky za dané obdobie a lekárska správa. Dotácia bude vyplácaná
prevodom na bankový účet alebo v hotovosti.

§6
Záverečné ustanovenia
1) Toto VZN bolo schválené uznesením OZ obce Pohorelá č. 39/2019 zo dňa 16. 9. 2019.
2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1. 10. 2019.
3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Pohorelá a niektorých ďalších
podmienkach prevádzky škôl a školských zariadení sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie
o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Pohorelá
a niektorých ďalších podmienkach prevádzky škôl a školských zariadení č. 2/2008 v znení
neskorších dodatkov.

Ing. Jana Tkáčiková
starostka obce

