Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Práznovce
č. 1/2019
o určení výšky finančných príspevkov
v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou Práznovce
Obec Práznovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanoveniami § 28 ods. 5, ods. 6 a ods. 7,
§ 49 ods. 4 a ods. 5, § 114 ods. 6 a ods. 7, § 116 ods. 6 a ods. 7, § 140 ods. 9, ods. 10 a ods. 12
a § 142a zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č.
544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

Článok 1
Základné ustanovenie
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je v zmysle zákona NR SR
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov určiť výšku nasledovných finančných príspevkov v
školách a školských zariadeniach:
a)

mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
a mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole ,

b)

mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ako súčasti materskej
školy, + mesačný príspevok na režijné náklady v školskej jedálni ako súčasti materskej
školy.

Článok 2
Určenie výšky mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt
dieťaťa v materskej škole
1)

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
určuje zriaďovateľ, t. j. Obec Práznovce, pre Materskú školu Práznovce.

2)

Obec Práznovce v súlade s ustanovením § 28 ods. 5 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole za jedno dieťa v sume 6,00 eur.

3)

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
sa neuhrádza za dieťa:

a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a zároveň predloží
riaditeľovi/riaditeľke príslušnej materskej školy, resp. riaditeľovi/riaditeľke
príslušnej základnej školy, ktorej súčasťou je materská škola, doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
c) ktoré navštevuje materskú školu a ktoré je zároveň umiestnené v školskom
zariadení, resp. v zariadení rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny na základe
rozhodnutia súdu.
Riaditeľka materskej školy sumarizuje predpísané písomné náležitosti vzťahujúce sa k
prípadom neuhrádzania mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt
dieťaťa v materskej škole, ale zriaďovateľovi ich nepredkladá.
4)

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
(podľa ods. 2) sa neuhrádza ani 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 dieťaťa
pomernú časť určeného príspevku.
Riaditeľka materskej školy sumarizuje predpísané písomné náležitosti vzťahujúce sa k
prípadom neuhrádzania mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt
dieťaťa v materskej škole, ale zriaďovateľovi ich nepredkladá.
5/ Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného
kalendárneho mesiaca.
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Článok 3
Určenie výšky mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
ako súčasti materskej školy a určenie výšky
mesačného príspevku na režijné náklady
v školskej jedálni ako súčasti materskej školy

Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a mesačný
príspevok na režijné náklady v školskej jedálni určuje zriaďovateľ, t.j. Obec
Práznovce pre školskú jedáleň ako súčasť Materskej školy Práznovce.

1)

Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec, poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú
úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové
dávky. Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na úhradu režijných nákladov v školskej
jedálni iba v tom prípade, ak tak určí zriaďovateľ.

2)

Obec Práznovce v súlade s ustanovením § 140 ods. 9 a ods. 10 a s ustanovením § 142a
zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje výšku mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ako súčasti materskej
školy podľa príslušných vekových kategórií stravníkov - alikvotne na základe
denných súm 5. finančného stravovacieho pásma stanoveného Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky:
- deti navštevujúce posledný ročník materskej školy
(desiata = 0,32 €, obed = 0,76 € a olovrant = 0,26 €)
*(dotácia štátu na stravu dieťaťa = 1,20 €/deň)

spolu 0,14 €/deň

- deti vo veku od 2 do 5 rokov, ktoré navštevujú materskú školu a žijú v
domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
(desiata = 0,32 €, obed = 0,76 € a olovrant = 0,26 €)
*(dotácia štátu na stravu dieťaťa = 1,20 €/deň)
spolu 0,14 €/deň
- deti vo veku od 2 do 5 rokov, ktoré navštevujú materskú školu a žijú v
domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
(desiata = 0,32 €, obed = 0,76 € a olovrant = 0,26 €)
3

*(dotácia štátu na stravu dieťaťa = 1,20 €/deň)
- ostatné deti materských škôl
(desiata = 0,32 €, obed = 0,76 € a olovrant = 0,26 €)
*(dotácia štátu na stravu dieťaťa = 0,00 €/deň)
- zamestnanci materskej školy

spolu 0,14 €/deň

spolu 1,34 €/deň
obed - 1,33 €/deň

*Dotáciu na stravu dieťaťa (t. j. dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa) poskytuje štát - prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky. Obci Práznovce (ako zriaďovateľovi škôl) poskytuje príslušnú
dotáciu na stravu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Topoľčanoch, a to na základe
žiadosti na účet školskej jedálne.
Dotácia na stravu dieťaťa sa poskytuje za každý deň, v ktorom sa dotknuté dieťa
materskej školy zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti a odobralo stravu (primárne
obed).
Dotácia na stravu dieťaťa - na úrovni materskej školy - je prioritne určená na zabezpečenie
obeda ; ak dieťa odoberie počas dňa iba desiatu alebo iba olovrant (bez obeda), dotácia
na stravu sa na toto dieťa nevzťahuje.
Evidenciu detí materskej školy - stravníkov a monitoring stravovania detí, na ktoré sa
poskytuje dotácia na stravu, zabezpečuje materská škola.
3) Obec Práznovce v súlade s ustanovením § 140 ods. 9 a ods. 10 zákona NR SR
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov určuje výšku mesačného príspevku na režijné
náklady v školskej jedálni ako súčasti materskej školy:
- za dieťa materskej školy
- za zamestnanca materskej školy

0,12 €
1,43 €

4/ Mesačný príspevok na režijné náklady v školskej jedálni ako súčasti školy sa uhrádza spolu
s mesačným príspevkom na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ako súčasti školy.

Mesačný príspevok na režijné náklady v školskej jedálni ako súčasti školy sa uhrádza za
každého stravníka (t. j. za dieťa), ktorý aspoň raz za príslušný kalendárny mesiac odobral
jedno hlavné jedlo (obed) alebo jedno doplnkové jedlo (desiata, príp. olovrant).
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Mesačný príspevok na režijné náklady v školskej jedálni ako súčasti školy sa uhrádza aj za
deti, ktorých zákonní zástupcovia sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a poberateľmi
príspevkov k dávke v hmotnej núdzi a aj za deti , na ktoré sa poskytuje dotácia na podporu
výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením.

Mesačný príspevok na režijné náklady v školskej jedálni ako súčasti školy je určený
na
nákup materiálno-technického vybavenia školskej jedálne, vrátane opráv a údržby
zariadenia, a tiež na výdavky spojené so zabezpečením hygieny a kultúry stolovania.
5/ Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni a
mesačný príspevok na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca dieťaťa mesačne vopred
poštovým poukazom.
Odhlásiť, resp. prihlásiť dieťa na stravu je možné do 8.00 hod. bežného dňa, v ktorom má dieťa
stravu odobrať. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada
neposkytuje.
Ak sa strava odhlási do 8.00 hod. bežného dňa, zníži sa o sumu zaplatenú za počet odhlásenej
stravy výška príspevku, ktorý sa má zaplatiť v nasledujúcom období.
Termín úhrady príspevkov je najneskôr 20.deň v mesiaci predchádzajúcom mesiacu, v
ktorom má byť strava odobratá. Ak pripadne 20. deň v mesiaci na sobotu, nedeľu alebo
sviatok, termínom na úhradu je nasledujúci pracovný deň po tomto dni.
Dieťa, ktoré ochorie počas víkendu alebo sviatku odhlasuje zo stravy zákonný zástupca
nasledujúci pracovný deň najneskôr do 8.00 hod.

Článok 7
Spoločné ustanovenia
1)

V kalendárnom mesiaci september príslušného kalendárneho roka (t. j. na začiatku
školského roka) je potrebné uhradiť jednotlivé finančné príspevky najneskôr
do
25. septembra.

2)

V prípade, že sa niektorý z finančných príspevkov uhrádza mesiac vopred,
je
potrebné uhradiť do 25. septembra príslušného kalendárneho roka (t. j. na začiatku
školského roka) nielen príslušný finančný príspevok za kalendárny mesiac september, ale
zároveň aj príslušný finančný príspevok za kalendárny mesiac október.

Článok 8
Záverečné ustanovenia
1)

Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo uznesením č. 46 Obecné
zastupiteľstvo v Práznovciach na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 28.05 2019.
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Nadobudnutím
účinnosti
Všeobecne
záväzného
nariadenia
Obce
Práznovce č. 1/2019 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach
zriadených Obcou Práznovce sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Práznovce č. 1/2017 o
výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov za nákup potravín, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov a o podmienkach
úhrady v školskej jedálni.
2)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Práznovce č. 1/2019 o určení výšky finančných
príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou Práznovce nadobúda
účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obce Práznovce a zverejnenia
na webovom sídle Obce Práznovce .

PhDr. Dušan Macho
starosta obce
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