VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Obec PODLUŽANY

číslo VZN:

1/2019

Výtlačok č.:1

podľa ustanovení § 6 ods. 1 a § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a ustanovení zákona č. 245/2008 Z.Z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady príspevku
v školskej jedálni
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) na pripomienkovanie v zmysle zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:
Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:
Dátum začatia lehoty na pripomienkové konanie:
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:
Pripomienky zasielať:
- písomne na adresu: Obecný úrad Podlužany,956 52 Podlužany č. 72
- elektronicky na adresu: ocupodluzany@slovanet.sk

02.07.2019
02.07.2019
02.07.2019
16.07.2019

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:

17.07.2019

Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Prerokované na pracovnom stretnutí poslancov dňa:
Na rokovaní OcZ obce dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:

Ing. Pavel Miksa, starosta obce Podlužany

17.07.2019
18.07.2019
01.09.2019

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady príspevkov
v školskej jedálni
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje v súlade s platnou legislatívou
práva a povinnosti rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorý má dieťa zverené do
osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len
zákonný zástupca) navštevujúce školu a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Podlužany v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a zamestnancov materskej školy a školského zariadenia.
2. Obec Podlužany je zriaďovateľom školy: Materská škola Podlužany (ďalej len MŠ)
3. Obec Podlužany je zriaďovateľom školského zariadenia: Školská jedáleň pri Materskej škole
Podlužany

Článok 2
Predmet VZN
Predmetom tohto VZN je:
1. Určenie výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a podmienky úhrady
príspevku
2. Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravu a podmienky úhrady
príspevkov na stravovanie v školskej jedálni

Článok 3
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy mesačne za jedno dieťa sumou: 10,00 €.
2.

Príspevok sa neuhrádza za dieťa,(1)
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

3. Príspevok na základe tohto VZN sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy z dôvodu choroby, alebo iných rodinných
dôvodov,
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin,
c) ak prevádzka materskej školy bola prerušená zapríčinením zriaďovateľa.
4. V prípadoch podľa článku 3 ods. 3 písm. a) až c) uhrádza zákonný zástupca pomernú časť
určeného príspevku, o ktorom rozhoduje riaditeľka MŠ na základe evidencie dochádzky
dieťaťa.

5. Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne do 15. kalendárneho dňa v príslušnom
kalendárnom mesiaci v hotovosti do pokladne materskej školy.

Článok 4
Školské účelové zariadenie - Školská jedáleň
1. Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec, poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú
úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa
vekových kategórií stravníkov na jedno jedlo v nadväznosti na odporúčané výživové dávky,
2. Stravníkmi školskej jedálni sú deti vo veku 2-6 rokov a zamestnanci materskej školy a školskej
jedálne.
3. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa materskej školy vo veku 2 – 6 rokov vo
výške nákladov na nákup potravín, je 1,45 € v členení:
a) desiata
0,36 €,
b) obed
0,85 €,
c) olovrant
0,24 €
4. Príspevok, ktorý uhrádza zamestnanec materskej školy a školskej jedálne za obed, vo výške
nákladov na nákup potravín, je 1,33 €. Zamestnávateľ prispieva zamestnancovi na jedno jedlo
zo Sociálneho fondu čiastkou 0,40 €. Výška úhrady zamestnanca za jedno jedlo je 0,93 €.

Čl. 5
Podmienky platenia príspevku na stravovanie
1. Náklady na jedlo v školskej jedálni sú čiastočne uhrádzané dotáciou na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa, ktorá je poskytovaná príslušným Úradom práce sociálnych vecí
a rodiny vo výške max. 1,20 € na jedlo dieťa/stravníka na deň.
2. Výška poskytnutej dotácie znižuje príspevok zákonného zástupcu uvedený v čl. 4, bod 3.
3. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok na stravovanie vo výške 0,25 € za deň na vykrytie
rozdielu poskytnutej dotácie a nákladov na zabezpečenie stravovania v školskej jedálni.
Príspevok zákonného zástupcu sa poníži o čiastku 0,06 €, ktorá je príspevkom Obce Podlužany
na stravovanie detí v materskej škôlke. Výsledná výška príspevku zákonného zástupcu je 0,19 €.
4. Prípadnú neúčasť dieťaťa v materskej škôlke a na stravovaní je nutné z hľadiska poskytovania
dotácií na stravovanie detí hlásiť dopredu a to: osobne alebo telefonicky v materskej škôlke na
t.č.038/7682120 najneskoršie do 8,00 hod. ráno v daný deň. V prípade nenahlásenia neúčasti
dieťaťa je zákonný zástupca dieťaťa povinný zaplatiť úhradu za stravu dieťaťa, v takomto
prípade sa jedlo bude považovať za odobraté. Cena za neodhlásené jedlo sa stanovuje vo výške
nákladov na nákup potravín a to: 1,39 €. ( 1,45€ – 0,06€)
5. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť zábezpeku za odoberanie stravy vo výške 30 € na
účet zriaďovateľa na základe vystaveného OZNÁMENIA vedúcej školskej jedálne do
30.8.2019 na účet v tvare IBAN SK89 0900 0000 0002 6067 9208. V prípade neodhlásenia
stravy podľa čl.5, ods.5 tohto VZN bude hodnota stravy odpočítaná zo zábezpeky. Ak výška
zábezpeky klesne počas roka pod 10 € bude potrebné uhradiť jej doplnenie do výšky 30 € na
základe vystaveného OZNÁMENIA vedúcej školskej jedálne. Všetky preplatky budú
zákonnému zástupcovi zúčtované a vrátené do 30.8. bežného roka.

§6
Záverečné ustanovenia
1. Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy alebo školského zariadenia a dospelá osoba môže
uhradiť príspevok naraz aj za viac mesiacov kalendárneho roka po dohode s vedúcou školského
zariadenia.
2. Nadobudnutím právoplatnosti tohto VZN sa ruší doteraz platné VZN 1/2017 o výške príspevku
za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a
podmienky úhrady v školskej jedálni.
3. VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Podlužanoch na zasadnutí dňa 17.7.2019
uznesením č. R-3/5/2019
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce nadobúda účinnosť dňom 01.09.2019

................................
Ing. Pavel Miksa
starosta obce Podlužany

(1)

§28 ods.7 zák. č. 245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov

