Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019
o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Jablonov

Obecné zastupiteľstvo obce Jablonov uznesením č. 3/10/2019 prijatým na svojom 10.
zasadnutí dňa 12.8.2019 a v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade s ustanoveniami § 28 ods. 5, § 114
ods. 6 a § 140 ods. 10 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení
neskorších predpisov a zákona č. 599/2003 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení:
Prvá časť
§1
Úvodné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje výšku príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v Materskej škole pri Základnej škole s materskou školou ( ďalej len „ZŠ s MŠ“ ) v
Jablonove č. 209, v Školskom klube detí pri ZŠ s MŠ v Jablonove, v Školskej jedálni pri ZŠ s MŠ v
Jablonove.
2. Stanovenie výšky čiastočnej úhrady nákladov zákonným zástupcom dieťaťa, žiaka
alebo dospelej osoby v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach je v kompetencii obce Jablonov
(ďalej len "obce").
3. Výšku príspevku v školskom stravovacom zariadení na nákup potravín na jedno jedlo
podľa vekových kategórií stravníkov určuje MŠVVaŠ SR finančnými pásmami, ktoré boli aktualizované
01. 09. 2019.
4. Stanovenie výšky režijných nákladov v školskom stravovacom zariadení je v
kompetencii obce.
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Druhá časť
§2
Materská škola
1. Mesačný príspevok zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa s celodennou výchovnou
starostlivosťou v súlade s § 28 odstavec 5 školského zákona obec určuje výšku príspevku za pobyt
dieťaťa 5 € mesačne.

2. Mesačný príspevok zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa s celodennou výchovnou
starostlivosťou, ktoré žije v rodine, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima určuje obec
podľa § 2 písmena c) zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov 1,66 € mesačne.

3. Mesačný príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa
a) 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 k hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
4. Mesačný príspevok v materskej škole sa na základe rozhodnutia obce neuhrádza za
dieťa
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby (po predložení lekárskeho potvrdenia o trvaní choroby min. 31 dní)
alebo z rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka
materskej školy zapríčinená obcou alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza
zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
5. Prevádzka v materskej škole v čase školských prázdnin bude zabezpečená pri
minimálnom počte 12 detí. Vzhľadom na zabezpečenie prevádzky materskej školy a školskej jedálne je
potrebné nahlásiť dieťa do materskej školy najneskôr 5 pracovných dní pred začatím prázdnin.
6. Kompetenciu v zmysle ods. 4 obec deleguje na riaditeľku ZŠ s MŠ.
7. Zákonný zástupca uhrádza príspevok vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
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§3
Školský klub detí
1. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského
klubu detí je príspevok stanovený vo výške 0,50 € mesačne pre jedno nezaopatrené dieťa podľa § 2
písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2. Obec môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, 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.
3. Kompetenciu v zmysle ods. 2 obec deleguje na riaditeľku ZŠ s MŠ.
4. Zákonný zástupca uhrádza príspevok vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
§4
Školská jedáleň
1. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov, resp. vo výške nákladov na nákup potravín
podľa vekových kategórií stravníkov je v zmysle § 1 ods. 3 tohto VZN určený takto:
a) pre dieťa v materskej škole – stravníci vo veku od 2 do 6 rokov:

desiata

0,36 €

obed

0,85 €

olovrant

0,24 €

spolu

1,45 €

b) pre žiakov ZŠ Jablonov - stravníci vo veku od 6 do 11 rokov – 1,15 €

- stravníci vo veku od 11 do 15 rokov - 1,23 €
c) zamestnanci ZŠ s MŠ v Jablonove a zamestnanci OcÚ Jablonov (kategória stravníkov od 15 do 19

rokov) - 1,33 €
d) iné fyzické osoby ( kategória stravníkov vo veku 15 do 19 rokov ) – 1,33 €
e) výška príspevku sa podľa bodu a) a b) zníži pre predškolákov v MŠ a pre žiakov ŽŠ o výšku dotácie
poskytnutú štátom na nákup potravín.

f) školská jedáleň môže poskytovať stravovanie stravníkom: zamestnancom škôl a školských
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zariadení iného zriaďovateľa a iným stravníkom, na základe súhlasu zriaďovateľa ŠJ
a príslušného RÚVZ. Títo stravníci uhrádzajú príspevok podľa odseku c) a d) tohto článku a
prevádzkové náklady na prípravu obeda, t.j. réžiu, ktorú určí obecné zastupiteľstvo
maximálne do výšky určenej na základe vzorca uvedeného v odseku g)
g) výšku réžie prepočítanú na jedno vydané jedlo, prípadne jeden pokrm určuje obecné
zastupiteľstvo na základe údajov za predchádzajúci kalendárny rok. Náklady na réžiu sú
súčtom hrubej mzdy ŠJ, poistného a odvodov zamestnávateľa do poistných fondov,
fondu zamestnanosti a prevádzkových nákladov prepočítané na jedno vydané jedlo,
prípadne jeden pokrm, podľa počtu vydaných jedál a pokrmov za predchádzajúci
kalendárny rok. Výška réžie sa zaokrúhli matematicky na dve desatinné miesta. Určenú
výšku réžie s prepočtom predloží riaditeľ školy na vedomie zriaďovateľovi do 15.1.
v bežnom roku.

2. Podľa ods. 8 a 9 § 140 a ods. 4 a 5 § 141 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonný
zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s uvedenými
finančnými pásmami bez úhrady režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov.
a) Zamestnanci ZŠ s MŠ Jablonov a OcÚ Jablonov stravujúci sa v školskej jedálni budú
uhrádzať režijné náklady vo výške 1,82 €.
b) Iné fyzické osoby s trvalým pobytom na území obce Jablonov budú uhrádzať režijné náklady
vo výške 1,82 €.
c) Iná fyzická osoba s trvalým pobytom na území obce Jablonov, ktorá sa preukáže dokladom
o tom, že je poberateľom starobného dôchodku (ďalej dôchodca) bude uhrádzať režijné
náklady podľa písmena b) so zľavou 20%.
d) Iná fyzická osoba s trvalým pobytom mimo obce Jablonov bude uhrádzať režijné náklady vo
výške 2,27 €.
3. Zákonný zástupca uhrádza príspevok do 23. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
§5
Kontrolná činnosť
Kontrolu nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva:
a) OZ obce Jablonov,
b) hlavná kontrolórka obce Jablonov.
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Tretia časť
§6
Záverečné ustanovenia
Zmeny a doplnky tohto VZN možno vykonať iba dodatkom schváleným uznesením OZ v Jablonove.
§7
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie obce Jablonov č. 6/2016 schválené uznesením
Obecného zastupiteľstva č. 24/2016 dňa 22. 4. 2016 so všetkými jeho dodatkami.
§8
Platnosť a účinnosť
Návrh VZN č. 1/2019 vyvesený na úradnej tabuli dňa 22.07.2019

.

Toto VZN č. 1/2019 schválilo OZ na svojom zasadnutí dňa 12.8.2019 uznesením číslo 3/10/2019.
VZN č. 1/2019 vyvesené na úradnej tabuli dňa 14.8.2019. Toto VZN č. 1/2019 nadobúda účinnosť 15.
dňom po jeho zverejnení na úradnej tabuli obce Jablonov.

Jozef Molčan
starosta obce
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