OBEC VIŠTUK
Všeobecné záväzné nariadenia č. 2/2019 o určení výšky príspevkov
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
Obecné zastupiteľstvo vo Vištuku v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s poukazom
na ustanovenia §28 ods. 5, §49 ods. 4, §114 ods. 6, §116 ods. 6 a §140 ods. 9 a ods. 10 zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), berúc do úvahy ust. §4 zákona
č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky sa dňa 27.8.2019 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení
(ďalej len VZN)
Článok I
Úvodné ustanovenia
Obsahom tohto VZN je určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Vištuk, ako to predpokladá
zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších zmien
a dodatkov.
§ 1 Materské školy
(1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 15,00 €.
(2) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
(3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred splnením povinnej školskej dochádzky,
b) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným
spôsobom,
c) ktoré nedochádza do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka
MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch
uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
§ 2 Školský klub detí
(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva
zákonný zástupca žiaka mesačne sumou:
a) 10,00 € za dieťa navštevujúce školský klub detí v ranných aj popoludňajších hodinách,
b) 2,00 € za dieťa navštevujúce školský klub detí iba v ranných hodinách.
(2) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
(3) Ak zákonný zástupca žiaka predloží riaditeľovi doklad o tom, že je poberateľom dávky v
hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, príspevok na čiastočnú úhradu
nákladov neuhrádza.

§ 3 Školská jedáleň
(1) Zariadenie školského stravovania (ŠJ) zriadené obcou poskytuje stravovanie deťom
a žiakom na základe Prihlášky na stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré
uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov v nadväznosti na výživové dávky.
(2) Všetci stravníci uhrádzajú okrem príspevku na nákup potravín na jedlo aj príspevok na
režijné náklady mesačne vo výške 2 € paušálne. Príspevok na režijné náklady je nevratný
a uhrádza ho zákonný zástupca za každé dieťa/žiaka, ktorý odoberie aspoň jednu stravnú
jednotku v mesiaci. Príspevok na režijné náklady bude účelovo viazaný na prevádzku a
obnovu inventáru, zariadenia v školskej jedálni a na osobné náklady školskej jedálni.
Príspevok na režijné náklady sa bude platiť 2 x ročne a to v septembri (za septemberjanuár) a v januári (za február – jún).
(3) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa alebo žiaka sa poskytuje
v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti
v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Dotácia na
stravu je určená primárne na zabezpečenie obeda. Ak rodič včas neodhlási dieťa zo
stravovania, je povinný zaplatiť plnú sumu za stravu.
(4) Z kapacitných dôvodov sa v školskej jedálni neposkytuje diétne stravovanie. Deťom
odkázaným na diétne stravovanie zriaďovateľ školy, v prípade splnenia podmienok
(podľa potvrdenia odborného lekára u druhu požadovanej diéty) a nakoľko nemá
vytvorené podmienky pre výrobu určených diét v zmysle ust. § 140 odst. 5 zákona č.
245/2008 Z. z., t. j.:
- šetriaca diéta (pri chorobách tráviaceho traktu, obezite),
- diabetická diéta (pri zvýšenej hladine krvného cukru – cukrovka),
- bezlepková diéta (porucha vstrebávania lepku – celiakia),
vyplatí zákonnému zástupcovi dieťaťa dotáciu na stravu, v súlade s nariadením ust. § 4
zákona č. 544/2010 Z. z. na jeho účet najneskôr do 15 pracovných dní po ukončení
kalendárneho štvrťroka.
(5) Zákonný zástupca má povinnosť odhlásiť dieťa/žiaka, ktoré sa nezúčastní výchovnovzdelávacej činnosti v MŠ/vyučovania v ZŠ z poskytovania stravy v školskej jedálni,
a to:
• Ak žiak príde do školy neskôr ako do 8:00 (návšteva lekára a pod.), je zákonný
zástupca povinný telefonicky informovať vedúcu školskej jedálne, že žiada obed na
dotáciu, lebo dieťa sa zúčastní časti vyučovania.
• Ako rodič (zákonný zástupca) dieťaťa, je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa
na vyučovaní včas odhlásiť dieťa zo stravy (deň vopred do 14:00), pretože inak bude
hradiť plnú sumu za jedlo (bez nároku na dotáciu)
• V prípade nečakanej neúčasti žiaka na vyučovaní, si môže pripravený obed na daný
deň vyzdvihnúť pri zadnom vchode do školskej kuchyne, ale za obed platí plnú sumu
(na žiaka sa v tomto prípade dotácia nevzťahuje).
• V prípade, že stravník nebude zo stravy odhlásený niekoľko dní, rodič (zákonný
zástupca) uhrádza stravu za všetky dni neprítomnosti dieťaťa.
(6) Stravníkom v zariadení školského stravovania môže byť aj zamestnanec školy a školských
zariadení (MŠ, ZŠ, ŠKD a ŠJ – pedagogický/nepedagogický zamestnanec).

(7) So súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa
môžu v zariadení školského stravovania (ŠJ) aj iné fyzické osoby.
(8) Po zapracovaní podmienok dotácie na stravu v zmysle ust. § 4 zákona č.544/2010 Z. z. o
dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a zavedenia úhrad
časti režijných nákladov sa zmení výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a
dospelého stravníka nasledovne:
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(9) Príspevok na nákup potravín na jedlo uhrádza zákonný zástupca nasledovne:
a) pre dieťa MŠ (okrem detí MŠ, ktoré sú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky)
uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca na nasledujúci kalendárny
mesiac
b) pre dieťa MŠ, ktoré je rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a pre žiaka ZŠ I.
a II. stupňa hradí preddavok v sume 20,00 € na školský rok. Z tohto preddavku budú
odpočítavané príspevky na nákup potravín a tiež poskytnuté obedy bez nároku na dotáciu
(pri nesplnení podmienky na poskytnutie dotácie, napr. včasné neodhlásenie dieťaťa). Tieto
preddavky sú splatné do konca septembra príslušného roka. Nevyčerpaný preddavok bude
zákonnému zástupcovi vrátený na účet po ukončení príslušného školského roka.
Článok II
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Vištuk o určení výšky príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je
obec Vištuk, sa v súlade s § 11 ods. 4 písm. g) SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších zmien a doplnkov u z n i e s l o obecné zastupiteľstvo vo Vištuku dňa
27.8.2019 uznesením č. 03/08/2019.
2) Po nadobudnutí účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky príspevkov
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach sa ruší všeobecne
záväzné nariadenie obce Vištuk č. 1/2019 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vištuk.
3) Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Obce Vištuk.

4) Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Vištuk o určení výšky príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je
obec Vištuk bol vyvesený na pripomienkovanie občanom dňa 12.8.2019 a zvesené dňa
27.08.2019.
5) Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o určení výšky príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec
Vištuk bolo vyvesené dňa 28.8.2019 a zvesené dňa 12.9.2019.

Ing. Mária Vráblová, v. r.
starostka Obce Vištuk

