Návrh - VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Obce Svätý Kríž
č. 2/2019
o určení výšky príspevku na činnosť materskej školy, školského
klubu detí a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v
školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Svätý Kríž

Obecné zastupiteľstvo vo Svätom Kríži vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, v zmysle
§ 28 ods. 5 a § 140 ods. 9 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:
Čl. 1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „nariadenie“ ) určuje výšku príspevku, ktorý
je povinný uhrádzať rodič alebo iná fyzická osoba ako rodič, ktorá má dieťa zverené do
osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu ( ďalej
len „zákonný zástupca“) na jedno dieťa
a) za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) za pobyt dieťaťa v školskom klube detí,
c) na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.
ČI. 2
Školský klub detí
l) Zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí
mesačne na jedno dieťa sumou 5 €.
2) Príspevok v školskom klube detí sa neuhrádza ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi
školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej
núdzi.
3) Príspevok v školskom klube detí sa neuhrádza, ak dieťa nemohlo zo zdravotných dôvodov
navštevovať školský klub deti viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, pričom
zákonný zástupca predloží doklad od ošetrujúceho lekára s vyznačením začiatku a skončenia
choroby.
4) Mesačný príspevok uhrádza zákonný zástupca do 10. dňa v mesiaci za príslušný mesiac
bezhotovostným prevodom na bankový účet ZŠ s MŠ Svätý Kríž.
Čl. 3
Výška 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 na jedno dieťa sumou 13,00 € za kalendárny
mesiac.
2) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca uhrádza bezhotovostným
prevodom na bankový účet ZŠ s MŠ Svätý Kríž do 15. dňa v príslušnom kalendárnom
mesiaci.
3) 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 školského zariadenia doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa
osobitného predpisu.

Čl. 4
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
1) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni uhrádza zákonný zástupca vo
výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na
odporúčané výživové dávky rozpätia finančných pásiem určených Ministerstvom školstva
nasledovne podľa pásma č. 3:
a) materská škola – stravníci od 2-6 rokov – 1,54 € z toho desiata 0,38 €, obed 0,90 €
a olovrant 0,26 € + 0,20 € réžia,
b) základná škola (stravníci od 6-11 rokov) – I. stupeň obed 1,21 € + 0,20 € réžia,
c) základná škola (stravníci od 11-15 rokov) – II. stupeň obed 1,30 € + 0,20 € réžia,
d) dospelí stravníci (vrátane zamestnancov) obed 1,41 € + 1,72 € réžia za podmienky
schválenia ich počtu a spôsobu vydávania stravy RÚVZ Lipt. Mikuláš s tým, že zriaďovateľ
dofinancuje ostatné prevádzkové náklady ŠJ bez zámeru tvorby zisku.
2) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni zákonný zástupca uhrádza
bezhotovostným prevodom na bankový účet školskej jedálne do 20. dňa v príslušnom
kalendárnom mesiaci, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok
uhrádza.
Čl. 5
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Príspevok určený týmto nariadením môže namiesto povinných osôb uvedených v Čl.1
tohto nariadenia uhradiť aj iná fyzická alebo právnická osoba.
2) Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej adrese obce v čase od
31.07.2019 do ....
3) Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Svätom Kríži dňa ..........................
4) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené jeho vyvesením na úradnej tabuli a
zverejnené na webovom sídle obce dňa ..................................................
5) VZN nadobúda účinnosť 01.09.2019
6) Dňom účinnosti tohto VZN zaniká účinnosť VZN č. 2/2018

Dušan Matejka
starosta

Dôvodová správa:
Zvýšenie príspevku zákonného zástupcu na stravovanie vzniká na základe
nového
finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
vydaného MŠ SR s účinnosťou od 01.09.2019.
Na zabezpečenie výroby jedál a nápojov v zariadeniach školského stravovania je okrem
plnenia odporúčaných výživových dávok, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov,
dodržiavania materiálno - spotrebných noriem dôležité aj stanovenie výšky príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo. Uvedené
zmocnenie vyplýva pre MŠ SR nadobudnutím účinnosti zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pre porovnanie výšky poplatku v blízkych základných a materských školách:
MŠ Gôtovany:
- Poplatok za MŠ 18 €
ZŠ s MŠ Partizánska Ľupča:
- Poplatok MŠ 10 €
ZŠ s MŠ Ľubeľa:
- Poplatok MŠ 7 €
MŠ Pavčina Lehota:
- Poplatok MŠ 25 €
MŠ Kvačany:
- Poplatok MŠ 10 €
MŠ Liptovská Sielnica:
- Poplatok MŠ 10 €

