2/2021
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
obce HORNÝ BAR
zo dňa. 01.01.2022
o príspevkoch zákonných zástupcov detí a žiakov za pobyt materskej škole, školskom klube detí a
za stravovanie v školských jedálňach
Zastupiteľstvo obce Horný Bar, podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, a podľa § 28 ods.5, § 49. ods. 4, §114 ods. 6, § 116 ods.6 a §140 ods. 9 zákona
245/2008 Z.z. (školský zákon),
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "nariadenie").
§1
Predmet úpravy
(1) Toto nariadenie upravuje:
a) podmienky a výšku úhrady mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt
dieťaťa v materskej škole.
b) podmienky a výšku úhrady mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klubu detí,
c) podmienky úhrady a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie v školskej
jedálni.
(2) O zmene výšky príspevkov stanovených týmto VZN môže obecné zastupiteľstvo
rozhodnúť v súlade s všeobecne záväzným predpisom, ktorým sa určuje výška životného minima,
ak vzhľadom na miestne podmienky bude zmena výšky príspevku dôvodná. Zmena výšky
príspevkov sa uskutoční formou zmeny tohto VZN.
§2
Vzdelávanie v materskej škole
/1./Vzdelávanie v materskej škole sa v súlade s § 28 ods.3 zákona 245/2008 Z.z. uskutočňuje za
čiastočnú úhradu.
/2./Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole hradí zákonný
zástupca mesačne za každé dieťaťa vo výške určenej v § 3 ods. 1 tohto VZN :
– v hotovosti do pokladne materskej školy
- poštovou poukážkou
- na účet obce Horný Bar
§3
Výška príspevku za výdavky na pobyt dieťaťa
(1) Mesačná výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej
škole je 10.- eur
(2) Príspevok sa uhrádza mesačne do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca .

§4
Obmedzenie platenia príspevkov
(1) Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa
neuhrádza, ak :
−má dieťa preukázateľným spôsobom prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako
tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov,
− dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin.
(2)Pomerná časť určeného príspevku sa uhrádza, ak :
− prerušenie prevádzky materskej školy zapríčinil zriaďovateľ,
− bola prevádzka materskej školy prerušená z iných závažných dôvodov.
(3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
− ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
− 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,
− ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
§5
Úhrada na činnosť školského klubu
(1) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný
zástupca žiaka mesačne sumou 6,- eur / max. 15 % sumy životného minima určeného zákonom pre
jedno nezaopatrené dieťa./
(2) Príspevok podľa predchádzajúceho odseku hradí zákonný zástupca mesačne za každého žiaka :
– v hotovosti do pokladne školského klubu
(3) Riaditeľ základnej školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa ods. 1,
ak zákonný zástupca o to písomne požiada riaditeľa školy a predloží mu doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného
predpisu.
§6
Úhrada stravovania
1. Čiastočná úhradu nákladov za stravovanie detí v školskej jedálni v predškolskom
zariadení za celodennú stravnú jednotku , pozostávajúcu z troch jedál /desiata, obed,
olovrant / : 1,45 eur
- desiata v sume 0,36
- obed v sume

0,85

- olovrant v sume 0,24
2. Príspevok sa uhrádza mesačne vopred do 15. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca
spolu s úhradou výdavkov podľa §3 ods.1 tohto VZN.

3. Čiastočná úhrada nákladov za stravovanie žiakov vo veku:
- 6 až 11 rokov za jedno jedlo je 1,15 eur
- 11 až 15 rokov za jedno jedlo je 1,23 eur
4. Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov a sú stanovené Ministerstvom školstva SR v piatich
pásmach.
5. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie detí a žiakov hradí zákonný
zástupca mesačne za každé dieťaťa v určenej výške
- prevodom na účet školskej jedálne
6. Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov / zamestnanci škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce / sa zabezpečuje podľa I. finančného pásma nákladov
na nákup potravín pre žiakov stredných škôl t. j. vo výške 1,33 eur.
7. cudzí stravníci uhrádzajú okrem príspevkov na nákup potravín na jedno jedlo, čo činí pre
dospelých stravníkov 1,33 eur, aj režijné náklady vo výške minimálne 1,00 eur.
8. Ostatní stravníci - deti materskej školy a žiaci základnej školy mimo školských zariadení
obce Horný Bar uhrádzajú okrem príspevkov na nákup potravín na jedno jedlo pre dieťaťa
aj režijné náklady vo výške 0,80 eur.
§7
Prechodné ustanovenia
Rozhodnutia o určení výšky úhrady výdavkov zákonných zástupcov za pobyt dieťaťa v materskej
škole, určení výšky úhrady nákladov na činnosť školského klubu detí a rozhodnutie podmienkach
úhrady a určení výšky príspevku na úhradu nákladov za stravovanie v školskej jedálni vydané do
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, strácajú platnosť dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN.
§8
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01. januára 2022

Štefan Bodó
starosta obce
Vyvesený dňa: 16.11.2021
Zvesený dňa : .............................

