NÁVRH

OBEC MATIAŠOVCE

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 4/2019,
ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Matiašovce

Návrh VZN
vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce dňa:

26.7.2019

VZN schválené
Obecným zastupiteľstvom v Matiašovciach dňa:

.............................

VZN vyhlásené
po schválení obecným zastupiteľstvom vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:

.............................

VZN účinné dňom:

.............................

Obecné zastupiteľstvo v Matiašovciach podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (školský zákon)
a podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 4/2019,
ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Matiašovce
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Matiašovce. Pre
účely tohto nariadenia sú školami materská škola a základná škola a školskými zariadeniami školský
klub detí a školská jedáleň.
(2)

Toto nariadenie upravuje nasledovné príspevky v škole a školských zariadeniach:
a) príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) príspevok na činnosť školského klubu detí,
c) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.

§2
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
(1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa v sume 5,00 €.
(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.

(3)

Príspevok v materskej škole sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza ani za dieťa, ktoré
a) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
b) nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka
materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto
prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

(4) Termín a spôsob úhrady príspevku podľa ods. (1) určí riaditeľ materskej školy vnútorným
predpisom školy.
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§3
Príspevok na činnosť školského klubu detí
(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný
zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka v sume 3,50 €. Ak z jednej rodiny navštevujú školský klub dve
a viac detí, poplatok za druhé a každé ďalšie nezaopatrené dieťa je 2,00 €.
(2) Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa
ods. (1), ak zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
(3) Termín a spôsob úhrady príspevku podľa ods. (1) určí riaditeľ základnej školy vnútorným
predpisom školy.

§4
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
(1) Obec Matiašovce určuje na nákup potravín na jedno jedlo pre všetky vekové kategórie 3.
finančné pásmo. Výška nákladov na nákup potravín na jedno jedlo je nasledovná:
Veková kategória
MŠ
ZŠ
Dospelý stravník (dôchodca,
zamestnanec obce)

Desiata
0,38 €
-

Obed
0,90 €
1,21 €

Olovrant
0,26 €
-

Spolu
1,54 €
1,21 €

-

1,41 €

-

1,41 €

(2) Zákonný zástupca dieťaťa MŠ a žiaka ZŠ uhrádza len finančný príspevok na stravovanie vo
výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov. Zákonný zástupca dieťaťa MŠ
a žiaka ZŠ neuhrádza režijné náklady. Režijné náklady za stravníka, ktorým je dieťa materskej školy
a žiak základnej školy, uhrádza zriaďovateľ školského zariadenia.
(3) Príspevok na nákup potravín pre dieťa MŠ je na 1 deň spolu 1,54 € (desiata 0,38 €, obed 0,90 €,
olovrant 0,26 €). Zákonný zástupca dieťaťa MŠ uhrádza:
a) zákonný zástupca dieťaťa MŠ, ktoré:
- navštevuje posledný ročník materskej školy,
- žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je
najviac vo výške životného minima,
uhrádza rozdiel medzi poskytnutou dotáciou štátu a hodnotou stravy vo výške: 0,34 € (1,54 –
1,20 = 0,34 €).
b) zákonný zástupca dieťaťa MŠ, neuvedeného v písm. a), uhrádza plnú výšku príspevku: 1,54 €.
c) ak je v materskej škole najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej
núdzi, zákonný zástupca každého dieťaťa MŠ uhrádza rozdiel medzi poskytnutou dotáciou
štátu a hodnotou stravy vo výške 0,34 €.
(4) Zriaďovateľ školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa odseku
3 písm. b), ak zákonný zástupca dieťaťa MŠ predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej
núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
(5) Príspevok na nákup potravín pre žiaka ZŠ je na 1 deň spolu 1,21 € (obed 1,21 €). Zákonný
zástupca žiaka ZŠ uhrádza rozdiel medzi poskytnutou dotáciou štátu a hodnotou stravy vo výške: 0,01
€ (1,21 – 1,20 = 0,01 €).
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(6) Dospelý stravník uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup
potravín a režijné náklady. Príspevok na nákup potravín pre dospelého stravníka je 1,41 €, režijné
náklady 0,80 €, spolu 2,21 €. Dospelý stravník uhrádza príspevok nasledovne:
a) dospelý stravník – dôchodca

Stravník

Dôchodca

Rozpis finančnej hodnoty hlavného jedla dospelých stravníkov - dôchodcov
Celková
Fin. náklady
Režijné
hodnota
Príspevok
Príspevok
na nákup
Spolu
náklady
hlavného
stravníka
obce
potravín
jedla
1,41 €

0,80 €

2,21 €

1,81 €

0,40 €

2,21 €

b) dospelý stravník – zamestnanec obce
Rozpis finančnej hodnoty hlavného jedla dospelých stravníkov - zamestnancov
Fin.
Celková
Príspevok
Príspevok príspevok
náklady
Režijné
hodnota
Stravník
zamestnávazo soc.
zamestna nákup náklady
hlavného
teľa (55 %)
fondu
nanca
potravín
jedla
Zamestnanec
1,41 €
0,80 €
2,21 €
1,22 €
0,00 €
0,99 €
obce

Spolu

2,21 €

(7) Zriaďovateľ môže zvýšiť výšku režijných nákladov na základe reálnych nákladov na činnosť
školskej jedálne.
(8) Príspevok podľa odseku 3, 5 a 6 sa uhrádza mesačne vopred – najneskôr do konca kalendárneho
mesiaca na nasledujúci kalendárny mesiac v hotovosti do pokladne školskej jedálne.
(9) V prípade neúčasti na stravovaní je stravník (resp. jeho zákonný zástupca) povinný sa zo
stravovania odhlásiť. Odhlásenie zo stravovania je stravník (resp. jeho zákonný zástupca) povinný
vykonať najneskôr deň vopred, v odôvodnených prípadoch (napr. ochorenie dieťaťa MŠ) je možné
odhlásenie zo stravy na daný deň vykonať aj ráno do 7:30 hod. Za včas neodhlásenú stravu sa žiadna
náhrada neposkytuje a stravník je povinný uhradiť za daný deň plnú sumu.

§5
Určenie okruhu stravníkov
(1) V súlade s § 140 ods. 3 školského zákona môžu byť stravníkom v školskej jedálni deti, žiaci,
zamestnanci škôl a školských zariadení; so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu
verejného zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.

§6
Finančný príspevok na stravovanie dôchodcov
(1) Každému žiadateľovi s trvalým pobytom v obci Matiašovce, ktorý preukáže právoplatné
rozhodnutie Sociálnej poisťovne, že je poberateľom starobného, invalidného, čiastočného invalidného,
predčasného dôchodku alebo kombinácie týchto dôchodkov, poskytne obec Matiašovce príspevok na
stravovanie v sume 0,40 € na 1 obed a 1 pracovný deň. Tento príspevok sa neposkytuje na žiadosti
o príspevok pre poberateľov vdovského, sirotského a výsluhového dôchodku.
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(2) Príspevok podľa ods. 1 sa poskytuje prednostne pre žiadateľov, stravujúcich sa v školskej jedálni
v Matiašovciach. Príspevok na obed zakúpený v inom stravovacom zariadení, ako je ŠJ v Matiašovciach,
je možné poskytnúť iba mimo času prevádzky tejto školskej jedálne.

§7
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
(1) Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Matiašovce dňa ....................
uznesením č. ....................
(2) Toto nariadenie ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Matiašovce č. 4/2011 o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Matiašovce z dňa 16.7.2011, v znení Dodatku č. 1, schváleného dňa 26.9.2011,
Dodatku č. 2, schváleného dňa 13.12.2013 a Dodatku č. 3, schváleného dňa 5.11.2015.
(3) Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Obecným zastupiteľstvom
v Matiašovciach a účinnosť dňa 1.9.2019.

...........................................
Mgr. Marián Štefaňák
starosta
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