OBEC NIŽNÁ MYŠĽA

V súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
vydáva

VZN Obce Nižná Myšľa
č. 2/2019
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nižná Myšľa, ktorým sa
určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nižná Myšľa
(ďalej len „nariadenie“)

Návrh VZN
Vyvesený na úradnej tabuli dňa
Dátum ukončenia pripomienkového konania dňa
Dátum schválenia dňa

24.05.2019
08.06.2019
10.06.2019

Obecné zastupiteľstvo v Nižnej Myšli v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28, § 29 a § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (ďalej len „školský zákon“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 5 a 6
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE NIŽNÁ MYŠĽA č. 2/2019
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nižná Myšľa, ktorým sa určuje výška príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Nižná Myšľa (ďalej len „nariadenie“)

§1
Úvodné ustanovenia
Toto nariadenie určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole a výšku
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v Školskej jedálni.
2. Pre účely tohto nariadenia sú školami Materská škola a Základná škola a Školská jedáleň
pri MŠ Nižná Myšľa.

1.

§2
Materská škola
1)

2)

3)

Za pobyt dieťaťa v Materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú
úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa v období od 01.10.2016
v zmysle § 28 ods. 4 školského zákona sumou 10 €.
Príspevok v Materskej škole sa v zmysle § 28 ods. 6 a 7 školského zákona neuhrádza:
a)
za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b)
ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom,
že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi,
c)
za dieťa, ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
d)
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,
e)
za dieťa, 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.
Termín úhrady príspevku je v zmysle § 28 ods. 4 školského zákona vopred do 10. dňa
kalendárneho mesiaca.

§3
Školská jedáleň pri Materskej škole
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov
na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami
určenými Ministerstvom školstva SR bez úhrady režijných nákladov na výrobu a výdaj
jedál a nápojov.
Príspevok na nákup potravín na jedno dieťa materskej školy je určený spolu na jeden deň
1,54 €, z toho desiata 0,38 €, obed 0,90 €, olovrant 0,26 € - tretie finančné pásmo na
nákup potravín v zmysle § 140 školského zákona od 1.9.2019.
Príspevok na nákup potravín na jeden obed je pre žiaka I. stupňa základnej škole 1,21 € tretie finančné pásmo nákladov na nákup potravín od 1.9.2019.
V školskej jedálni sa nepripravujú diétne jedlá pre deti a žiakov, u ktorých podľa
posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie podľa
materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie vydané ministerstvom
školstva.
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume
1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v
materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Ak dieťa
neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného
predpisu34b) dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav
vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je
dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu (ďalej fyzická osoba) v zmysle zákona
544/2010 Z.z., § 4 ods. 6 v znení neskorších predpisov vždy od 15 do posledného dňa
v mesiaci za predchádzajúci mesiac na základe podanej žiadosti zo strany fyzickej osoby
s príslušným dokladom od lekára. Platí pre deti navštevujúce posledný ročník materskej
školy a žiakov základnej školy od 1.9.2019.
Výška úhrady ceny obeda dospelých stravníkov (zamestnanci škôl a cudzí stravníci)
v školskej jedálni sa skladá z príspevku na nákup potravín na jeden obed podľa tretieho
finančného pásma pre stravníkov od 15 do 19 rokov 1,41 € a režijných nákladov na
výrobu jedál 1,72 €.
Z celkovej ceny obeda 3,13 € prispieva zamestnávateľ 55%, t. j. 1,72 €, príspevok zo
sociálneho fondu v hodnote 0,50 € a zamestnanec hradí 0,91 €.
Poplatky podľa ods. 2 a 3 sa uhrádzajú vopred do 20. dňa kalendárneho mesiaca.

9.

Dotácia na stravu je určená primárne na zabezpečenie stravy. V prípade, že sa dieťa
nezúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti, čiže žiak nebol na vyučovaní v základnej
škole a materskej škole je povinný sa zo stravy odhlásiť. Odhlásiť alebo prihlásiť sa na
stravovanie je možné 24 hodín vopred, max do 8 hod. daného dňa. Za neodobratú a včas
neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada (dotácia) neposkytuje. Zákonný
zástupca zodpovedá za včasné odhlásenie dieťaťa zo stravy. V prípade, že stravník
nesplní uvedené podmienky pre poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa, zákonný zástupca je povinný nahradiť škodu spôsobenú porušením
povinnosti.

§4
Záverečné ustanovenia

1.
2.

Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Nižnej Myšli uznesením
č. 11/05/19 dňa 10.06.2019 a nadobúda účinnosť 1.9.2019.
Nadobudnutím účinnosti VZN č. 2/2019 sa ruší VZN č.5/2016.

Ing. Miroslav Sisák, v.r.
starosta obce

VZN zverejnené: 24.05.2019

