Všeobecne záväzné nariadenia č. 1/2019
o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ

Obecné zastupiteľstvo v Dvoranoch nad Nitrou v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR
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, zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a ustanovení a zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019
o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ

§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v Materskej škole v Dvoranoch nad Nitrou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Dvorany nad Nitrou.
2. Výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekovej kategórie stravníkov
určuje MŠ SR vo finančných pásmach. Konkrétnu výšku príspevku na nákup potravín na
jedno jedlo určuje zriaďovateľ.
§2
Školská jedáleň pri materskej škole
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pri MŠ uhrádza zákonný zástupca
dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov, podľa
1. finančného pásma stanoveného Ministerstvom školstva, vedy ,výskumu a športu Slovenskej
republiky
a) pre stravníkov materskej školy vo veku 2 – 6 rokov:
Náklady na kúpu
potravín

Desiata

0,34 €

Obed

0,80 €

Olovrant

0,23 €

Spolu

1,37 €

Poskytnutá
dotácia z
MPSVaR

Príspevok
zákonného
zástupcu
dieťaťa/žiaka

1,20 €

0,17 €

b) dospelí stravníci:

Obed

1.

Náklady na
kúpu potravín

Spolu

1,26 €

1,26 €

V súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení
neskorších predpisov a v znení zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa poskytuje
dotácia:
- na deti podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona, navštevujúce posledný ročník materskej školy,
- na deti podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona, navštevujúce materskú školu, ak sú vo veku od
2 – 5 rokov a žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej
príjem je najviac vo výške životného minima,
- na deti podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona, navštevujúce materskú školu, ak v materskej
škole, okrem detí v poslednom ročníku, je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
- na deti podľa § 4 ods. 3 písm. d) prvého bodu zákona, základnú školu a žijú v domácnosti,
ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške
životného minima,
- na deti podľa § 4 ods. 3 písm. e) druhého bodu zákona, základnú školu, ak v základnej
škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.
2. Poskytnutá dotácia na stravu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v súlade
zo zákonom č. 544/2010 Z.Z o dotáciách je vo výške 1,20 € na deň a na dieťa:
pre deti navštevujúce posledný ročník materskej školy od 1.1.2019
3. Dotácia je určená na obed a iné jedlo.

§3
Úhrada príspevku

1. Príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca dieťaťa
spätne za skutočne odobratý počet jedál, a to:
- formou sporožírového účtu
- poštovou poukážkou
2. Odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu je možné 1 deň vopred, najneskôr do 14.30 hod.,
zákonný zástupca dieťaťa zo stravovania odhlasuje svoje dieťa pri
chorobe, odchode zo škôlky a pod., za neodobratú stravu sa finančná náhrada
neposkytuje,
3. Ak sa strava odhlási jeden deň vopred, zníži sa o sumu zaplatenú za počet
odhlásených porcií suma, ktorá sa má platiť v nasledujúcom období,
4. Termín úhrady stravy je najneskôr 5-ty deň v mesiaci, ak pripadne 5-ty deň na
sobotu, nedeľu alebo sviatok, termínom na úhradu je nasledujúci pracovný deň po
tomto dni,

5. Dieťa, ktorý/é ochorel/o počas víkendu odhlasuje zo stravy zákonný
zástupca v pondelok ráno, najneskôr do 7.15 hod.

§4
Záverečné ustanovenia
Obecné zastupiteľstvo v Dvoranoch nad Nitrou schválilo VZN č. 1/2019 o určení príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, na svojom 5. zasadnutí dňa 24.7.2019, uznesením č. 54/2019.
VZN nadobúda účinnosť dňom 1.9.2019.

František Košecký
starosta obce
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