Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2021
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v škole a v školských zariadeniach

Dátum
účinnosti

01.09.2021
Dátum vyvesenie návrhu tohto VZN: 31.05.2021

Obec Bobrovec v súlade s ust. § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v planom znení,
v spojení s § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v zmysle § 20 ods. 3 písm. a), § 28 ods.
5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6, § 140 ods. 10 a § 141 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a v školských
zariadeniach
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
Účel a predmet
1. Toto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach (ďalej len „príspevky“), ktorých
zriaďovateľom je obec Bobrovec.
Čl. 2
Druhy príspevkov v škole a v školských zariadeniach
Obec Bobrovec určuje výšku týchto príspevkov:
a) príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole,
b) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí,
c) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov a príspevok na režijné náklady v školskej jedálni.

DRUHÁ ČASŤ
Čl. 3
Príspevok v materskej škole
1. Na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne
sumou 20 eur na dieťa.
2. Príspevok podľa odseku 1 tohto článku sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho
mesiaca.

3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi (v zmysle zákona
č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení),
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
4. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa, ktoré má
prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z
dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.
Čl. 4
Príspevok na činnosti školského klubu detí
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu (ďalej len „ŠKD“)
prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačne sumou 7 eur na dieťa.
2. Príspevok podľa odseku 1 tohto článku sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
3. Obec Bobrovec ako zriaďovateľ ŠKD môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa
odseku 1 tohto článku, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi (v zmysle zákona č.
417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení).
Čl. 5
Príspevok v školskej jedálni
1. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré
uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a príspevku zákonného zástupcu na
čiastočnú úhradu režijných nákladov v školskej jedálni.
2. Výška príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školskej jedálni je stanovená sumou
0,60 eur na jedno hlavné jedlo.
3. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiada a dospelý stravník vo výške
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok na čiastočnú úhradu
režijných nákladov na jedno hlavné jedlo je od 01.09.2021 nasledovný:

Finančný limit na potraviny
Veková kategória

Dotácia
desiata

obed

olovrant

Deti MŠ

0,34

0,80

0,23

Deti MŠ s dotáciou
- hmotná núdza

0,34

0,80

0,23

Deti MŠ pol dňa

0,34

0,80

Deti MŠ pol dňa
s dotáciou
- hmotná núdza

0,34

0,80

Žiaci ZŠ I. stupeň

1,08

Žiaci ZŠ I. stupeň
s dotáciou
- hmotná núdza

1,08

1,30

1,30

1,30

Čiastočná
úhrada
/úhrada
režijných
nákladov

Príspevok
zamestnávateľa

Príspevok
zo SF

Celková
úhrada

0,60

1,97

0,60

0,67

0,60

1,74

0,60

0,60

0,60

1,68

0,60

0,60

Žiaci ZŠ II. stupeň
Žiaci ZŠ II. stupeň
s dotáciou
- hmotná núdza

1,16
1,16

1,30

0,60

1,76

0,60

0,60

Dospelí zamestnanci školy

1,26

1,57

Dospelí - cudzí
stravníci

1,26

1,57

1,56

0,15

1,12
2,83

*sumy v tabuľke sú uvedené v eurách

4. Príspevok podľa odseku 3 tohto článku sa uhrádza mesačne vopred do 20. dňa v mesiaci.
Príspevok sa môže uhradiť naraz aj za viac mesiacov kalendárneho roka po dohode s vedúcou
školskej jedálne.
5. Príspevok podľa odseku 3 tohto článku je znížený o výšku poskytnutej dotácie na podporu
výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu (zákon č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR), a ide o dieťa ktoré žije
v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a ktorej príjem je najviac vo výške
životného minima.
6. Dotácia 1,30 eur je poskytovaná za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej
činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu.
7. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný uhradiť rozdiel medzi poskytnutou dotáciou
a výškou nákladov na nákup potravín a režijných nákladov, resp. režijné náklady.
8. V prípade, že zákonný zástupca neodhlásil v stanovenom termíne zo stravy dieťa alebo žiaka, na
ktorých sa vzťahuje poskytovanie dotácie, je povinný uhradiť plnú výšku príspevku podľa odseku
3 tohto článku.
9. Plnú sumu príspevku uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka za:
a) odobratú stravu v prvom dni, v ktorom sa dieťa alebo žiak nezúčastnil výchovnovzdelávacieho
procesu a nebol odhlásený zo stravovania,
b) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca neodhlásil dieťa alebo
žiaka najneskôr do 6.45 hod.
TRETIA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Obecné zastupiteľstvo v Bobrovci sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení dňa
17.06.2021
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.09.2021.
4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné
nariadenie č. 3/2008 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Bobrovec vrátane jeho zmien a doplnkov: VZN č.
3/2009 zo dňa 24.06.2009, VZN č. 1/2011 zo dňa 14.06.2011, VZN č. 1/2012 zo dňa 12.06.2012,
VZN č. 3/2013 zo dňa 26.06.2013, VZN č. 3/2014 zo dňa 25.04.2014, VZN č. 4/2014 zo dňa
14.08.2014, VZN č. 2/2016 zo dňa 15.06.2016, VZN č. 2/2017 zo dňa 11.05.2017, VZN č. 1/2018
zo dňa 01.06.2018, VZN 2/2019 zo dňa 27.06.2019, VZN č. 3/2019 zo dňa 22.10.2019, VZN č.
1/2020 zo dňa 30.01.2020.
Ing. Ladislav Sedlák, PhD.
starosta obce

