Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2019
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Prakovce
Obecné zastupiteľstvo obce Prakovce podľa čl.68 Ústavy SR a podľa § 4 ods.3 písm. g a § 6
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v spojení s § 140 ods.8,9 a §141 ods. 4,5
zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) podľa ust. § 6 zákona č.
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v súlade s § 4 zákona č.544/
2010 Z.z. o dotáciách sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Prakovce č.
2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Prakovce.

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „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 čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni,
d) a na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času.

Čl. 2
Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach
§2
Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou Prakovce prispieva zákonný
zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa, staršie
ako 3 roky sumou 10 € a na dieťa, ktoré k 1.septembru nedovŕšilo vek troch rokov
sumou 20€, vrátane mesiaca, kedy vek 3 rokov dosiahne.
2. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca uhrádza v hotovosti
priamo do pokladne školy alebo bezhotovostným prevodom na účet školy: číslo účtu
052752148/0900 vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN SK45 09000 0000 0005
2375 2148 alebo v odôvodnených prípadoch poštovou poukážkou do 10. 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 základnej školy s materskou
školou doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,1
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
4. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má 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 zapríčinená zriaďovateľom alebo inými
závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť
určeného príspevku.

§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:
a) 5 € na jedno dieťa
b) 1 € na jedno dieťa, ak je dieťa v hmotnej núdzi.
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí zákonný
zástupca uhrádza v hotovosti priamo do pokladne školy alebo bezhotovostným
prevodom na účet školy číslo účtu 052752148/0900 vedený v Slovenskej sporiteľni,
a.s., IBAN SK45 09000 0000 0005 2375 2148 alebo v odôvodnených prípadoch
poštovou poukážkou do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

§4
Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s činnosťou školského centra voľného času
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou centra voľného času neprispieva
zákonný zástupca žiaka mesačne žiadnou sumou.
Oslobodenie sa vzťahuje na všetkých žiakov navštevujúcich Centrum voľného času,
Prakovce 307 ako súčasť ZŠ s MŠ Prakovce 307.

§5
Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej
jedálni a určenie výšky na režijné náklady
1. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Prakovce 307, 055 62 Prakovce (ďalej iba školská jedáleň),

ktorej zriaďovateľom je Obec Prakovce, poskytuje stravovanie deťom a žiakom za
čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca (ďalej aj ako „ZZ“) vo
1

Zákon č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti
na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca čiastočne prispieva na úhradu
režijných nákladov na prevádzku zariadenia školského stravovania.

§6
Dotácia na stravu
1. Dotácia na stravu je príspevkom štátu na stravovanie detí v materských a základných
školách, pričom v súlade s ust. § 4 ods.6 zákona č.544/2010 Z.z. sa poskytne dotácia
v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej
činnosti v materskej škole alebo základnej škole a odoberalo stravu.
2. Dotácia je určená na obed a iné jedlo. Pre potreby tohto Všeobecne záväzného
nariadenia sa za iné jedlo v súlade s ust. §4 ods.3 zákona č.544/2010 Z.z. považuje
doplnkové jedlo ( desiata a olovrant)
3. Pre dieťa materskej školy, ktoré je v poldennej výchove, je podmienkou pre uplatnenie
dotácie ( okrem desiaty), odobratie aj obeda.

§7
Podmienky poskytnutia dotácie na stravu
1.

Dotácia na stravu je od 1.9.2019 poskytnutá všetkým školským stravovacím
zariadeniam
a) na všetky deti, navštevujúce posledný ročník materskej školy
b) na všetky deti, navštevujúce základnú školu
c) na deti vo veku 2-5 rokov, ktoré navštevujú materskú školu a žijúce v domácnosti,
ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo príjem ktorej je najviac vo výške
životného minima
d) na deti navštevujúce materskú školu, ak v materskej škole je najmenej 50% detí
z rodín ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
2. Zariadenie školského stravovania si nárok na dotáciu môže uplatniť len vtedy , ak sa
dieťa v príslušný deň zúčastní výchovno–vzdelávacej činnosti v materskej škole
alebo v základnej škole a odoberie stravu.

§8
Finančný príspevok na stravovanie
1. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa (materskej školy, ďalej len „MŠ“)
alebo žiaka (základnej školy ďalej len „ZŠ“), je vo výške nákladov na nákup potravín
podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a
výška príspevku na režijné náklady sú určené za každý stravovací deň v súlade
s 1.finančným pásmom, určeným od 1.9.2019, vydaným Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu SR a to nasledovne:
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2. Iný stravník ( zamestnanec školy a školského zariadenia, iná fyzická osoba) uhrádza finančný
príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, zriadenej obcou vo výške
nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa finančných
pásiem vrátane úhrady režijných nákladov na prípravu a výdaj jedál a nápojov pre
stravníkov.

§9
Povinnosti zákonného zástupcu
1. 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 13,30 h predchádzajúceho pracovného dňa z poskytovania stravy v
školskej jedálni v danom stravovacom dni.
2. Úhradu na nákup potravín a príspevok na režijné náklady je nutné zrealizovať najneskôr
do 25. dňa mesiaca predchádzajúceho mesiaca, v ktorom sa stravovanie poskytuje.
3. Rozdiel medzi dotáciou na stravu a nákladom na nákup potravín školská jedáleň použije
účelovo na nákup potravín pre stravníkov školskej jedálne alebo na režijné náklady.
4. V prípade ak zákonný zástupca neodhlási dieťa zo stravy na základe vyššie uvedených
podmienok, je povinný uhradiť zriaďovateľovi školskej jedálne finančnú sankciu, a to
náklady na stravu v plnej výške, určeného 1.pásma vrátane celej výšky dotácie
a určenej časti režijných nákladov za každý neodhlásený deň. Tieto náklady / finančnú
sankciu / vyúčtuje obec Prakovce ako zriaďovateľ školskej jedálne zákonnému
zástupcov po ukončení príslušného kalendárneho mesiaca za každý neohlásený deň ( do
10.dňa nasledujúceho mesiaca), a zákonný zástupca dieťaťa je povinný túto sankciu
uhradiť obci Prakovce najneskôr do posledného dňa nasledujúceho mesiaca.)

Čl.3
§10
Zrušovacie ustanovenie
Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia stráca účinnosť a platnosť Všeobecne záväzné
nariadenie obce Prakovce č. 3/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach vrátane Dodatkov.

§11
Záverečné ustanovenia
1. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov bol návrh tohto VZN č.2/2019 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Prakovce zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 9.8.2019a na
internetovej stránke obce www.prakovce.sk
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce
Prakovce dňa 10.9.2019 uznesením č. 6/4/2019
3. VZN č.2/2019 nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli
obce, t.j. dňa

Prakovce 11.9.2019
................................
Mgr. Pavol Lukáš
starosta obce
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