Všeobecne záväzné nariadenie obce Vavrečka
č.4/2019
o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vavrečka

Obecné zastupiteľstvo vo Vavrečke v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28, § 114, § 140, § 141 zákona č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní (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, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vavrečka
a zároveň
ruší:

A. Všeobecne záväzné nariadenie obce Vavrečka č.3/2016 o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Vavrečka
B. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu 3/2016 o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Vavrečka
C. Dodatok č. 2 k Všeobecnému záväznému nariadeniu 3/2016 o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Vavrečka
§1
Úvodné ustanovenia
1) Obec Vavrečka (ďalej aj „obec“) je zriaďovateľom:
a) Materskej školy Vavrečka (ďalej aj „Materská škola“),
b) Súkromnej škôlky Lienka pre deti (ďalej aj „Súkromná škola“),
c) Základnej školy Vavrečka (ďalej aj „Základná škola“).

2) Základná škola a Materská škola sú spojené a tvoria jednu právnickú osobu Základná
škola s materskou školou so sídlom v obci Vavrečka (ďalej aj „Základná škola
s materskou školou“). Materská škola je elokovaným pracoviskom.
3)

Súčasťou Základnej školy s materskou školou sú obcou zriadené školské zariadenia:
a) Školský klub detí,
b) Školská jedáleň.

§2
Materská škola
1) a) za pobyt dieťaťa v materskej škole – ZŠ s MŠ Vavrečka prispieva zákonný zástupca
dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa
sumou 15,00 € za celodenný pobyt, ktorá sa nekráti za vymeškané dni v mesiaci.
2) b) za pobyt dieťaťa v materskej škole – ZŠ s MŠ Vavrečka prispieva zákonný zástupca
dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa
sumou 8,00 € za poldenný pobyt, ktorá sa nekráti za vymeškané dni v mesiaci.
3) 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 dávke v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným
spôsobom,

§3
Školská jedáleň

1) Podmienky stravovania v školskej jedálni:
a) stravníci sú prihlásení na stravu po vyplnení záväznej prihlášky,
b) stravníci sú povinní odhlasovať sa deň vopred do 14.00 hod., na pondelok je potrebné
sa odhlásiť už v piatok do 14.00 hod.,
c) ak stravník nie je v škole a stravu si neodhlásil, je povinný hradiť plnú výšku sumy/ viď
tabuľku / a vyzdvihnúť si obed v 1. deň choroby v školskej jedálni a ďalšie dni je nutné
odhlásiť dieťa/žiaka z obeda,

d) po skončení mesiaca jedáleň vyúčtuje objednanú stravu, ktorá nebola odhlásená bez
nároku na dotáciu a predpíše ju stravníkom k úhrade. Úhrada musí byť vykonaná do
15.dňa v mesiaci vyúčtovania stravy,
e) dotácia za deti a žiakov bude vždy na konci mesiaca prevedená na účet školskej jedálne,
f) príspevok na stravu za zamestnávateľa 55 % z ceny stravného bude vždy na konci
mesiaca prevedený na účet školskej jedálne a príspevok zo sociálneho fondu bude raz
ročne prevedený na účet školskej jedálne,
g) rodič platí bankovým prevodom na účet :
ZŠ pri MŠ SK10 5600 0000 0040 1027 1005
ZŠ pri ZŠ SK41 5600 0000 0040 1027 5006
j) rodič musí vložiť na stravný účet jedálne ZÁLOHOVÚ PLATBU (kauciu) v sume ZŠ
30,00€ a MŠ 25€ za každé prihlásené dieťa do 15. dňa augusta nasledujúceho školského
roka, týka sa to len detí a žiakov, ktorým je poskytnutá dotácia z ÚPSVaR. Táto kaucia
slúži na preklenovacie obdobie medzi mesiacmi august – september a na nedoplatky
medzi mesiacmi v priebehu roka. Rozdiel kaucie bude vrátený rodičovi na konci
školského roka, prípadne bude prevedená do nasledujúceho školského roka.
k) pri nezaplatení stravy za dva mesiace bude dieťa – žiak odhlásený zo stravy,
l) výnos z režijných poplatkov školskej jedálne prerozdeľuje starosta obce Vavrečka a
poslanci OZ Vavrečka do výšky 50%.
V zmysle zákona č. 544/2010 Zb. zákona o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR predovšetkým
§ 4 ods. 6 a násl. sa v termínoch určených zákonodarcom (od 01.09. 2019) mení spôsob úhrady
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a príspevku na režijné náklady tak,
že náklady na nákup potravín pre žiakov ZŠ a predškolákov sa uhrádzajú prostredníctvom
ÚPSVaR a úhradu príspevku na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca dieťaťa/žiaka.
Stravné v poslednom ročníku materskej školy a u stravníkov základnej školy / obedy
zadarmo / a u stravníkov v hmotnej núdzi sumou 1,20 € na deň od 01. 01. 2019. Žiakom
ZŠ a u stravníkov v hmotnej núdzi sumou 1,20 € na deň od 01. 09. 2019 pri splnení týchto
dvoch podmienok:
- stravník sa zúčastní vyučovania,
- stravník si odoberie stravu.
1)Žiakom základnej školy rozdiel z finančných prostriedkov z ÚPSVaR obedy zadarmo 1,20€
a medzi finančným limitom 1,15€, bude rozdiel vo výške 0,05€ použitý na režijné náklady
/inventár kuchyne/. (Viď tabuľku č.1)
Tabuľka č. 1 Rozdiel dotácie
Stravník – dotácia / 1,20€ /
ZŠ 1-4r. 1,20€ - dotácia

Rozdiel finančných prostriedkov
- 0,05€

2) Rozpis finančných prostriedkov za stravu pre jednotlivé kategórie stravníkov
materskej a základnej školy
Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov
na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami
určenými Ministerstvom školstva SR s úhradou režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál
a nápojov – II. finančné pásmo (viď tabuľky).

Tabuľka č. 2 - Predškoláci – obedy zadarmo

Predškoláci
– MŠ

Desiata Obed Olovrant Spolu Réžia

Spolu

Dotácia Spolu

€

€

€

€

€
0,24

Celodenná
strava

0,36

0,85

Poldenná
strava

0,36

0,85

€

-

€

€

1,45

0,35

1,80

-1,20

0,60

1,21

0,35

1,56

-1,20

0,36

Tabuľka č. 3 – MŠ / malá, stredná trieda /

MŠ

Desiata Obed Olovrant Réžia

Spolu

€

€

€

€

€

Celodenná
strava

0,36

0,85

0,24

0,35

1,80

Poldenná
strava

0,36

0,85

-

0,35

1,56

Tabuľka č. 4 – cudzí stravníci – Lienka pre deti
OZ lienka pre deti

- Materská škola

Cena jedného obeda

Finančný limit na potraviny / obed/

0,85€

Režijný náklad schválený vo februári 2019

0,69€

Spolu

1,54€

Tabuľka č. 5 - Dospelí stravník MŠ
Dospelí stravník

- Materská škola

Cena jedného obeda

Finančný limit na potraviny

1,33€

Režijný náklad schválený vo februári 2019

1,38€

Spolu

2,71€

Tabuľka č. 6 - Základná škola od 6 do 11 rokov
Základná škola
6-11 rokov

Obed Réžia

Spolu

Dotácia Spolu

1,15€

1,50€

-1,20€

0,35€

0,35€

Tabuľka č. 7 - Dospelí stravník a cudzí stravník
Dospelí stravník - Základná škola

Cena jedného obeda

Finančný limit na potraviny

1,33€

Režijný náklad schválený vo februári 2019

1,80€

Spolu

3,13€

§4
Výška príspevku a platenie príspevku – školský klub detí pri ZŠ s MŠ Vavrečka
Príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD uhrádza zákonný zástupca vopred za čiastočnú úhradu
výdavkov v ŠKD nasledovne:
1) Výška príspevku v sume 8,00 € na jedno dieťa
2) Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ základnej školy

§5
Záverečné ustanovenia

1)Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom Obce
VAVREČKA dňa 28.06.2019 uznesením č.3/2019
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 2019.

Peter Kružel
starosta obce

Vyvesené dňa 04.07.2019
Zvesené dňa 19.07.2019

