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VZN č. 2/2018
O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valča

Obec Valča v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie

Čl. 1
Predmet úpravy
1. Toto VZN určuje zákonným zástupcom detí a žiakov, zamestnancom obce,
zamestnancom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Valča
a ostatným dospelým osobám
a/ výšku príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ
b/ výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu
detí
b/ výšku príspevkov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové
dávky v školských jedálňach
c/ výšku príspevku na režijné náklady

Čl. 2
Príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov
za pobyt dieťaťa v materskej škole

1. Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 28 ods. 5 školského zákona určuje výšku
mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za
pobyt dieťaťa v MŠ vo výške 10 EUR.
2. Príspevok uhrádza zákonný zástupca vždy do 15. dňa kalendárneho mesiaca, za
ktorý sa príspevok uhrádza.

3. Príspevok sa na základe rozhodnutia riaditeľky MŠ neuhrádza za dieťa, ktoré má
prerušenú dochádzku do MŠ viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní
z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov.
Preukázateľným dokladom je predloženie potvrdenia od lekára /ak je dôvodom
choroba/ alebo čestné vyhlásenie zákonného zástupcu o rodinných dôvodoch prerušenia
dochádzky do MŠ.
Čl. 3
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosti školského klubu detí
1. Zriaďovateľ v zmysle § 114 ods. 6 školského zákona určuje výšku príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu
detí vo výške 7 EUR .
2. Príspevok uhrádza zákonný zástupca vždy do 25. dňa príslušného kalendárneho
mesiaca, za ktorý sa príspevok uhrádza.
Čl. 4
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie
v školských zariadeniach /školských jedálňach/
1. Zariadenie školského stravovania poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú
úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín
podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s „Finančnými pásmami nákladov na nákup
potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov určenými Ministerstvom
školstva SR s účinnosťou od 1.9.2011“.
2. Zriaďovateľ v zmysle § 140 ods. 9 školského zákona určuje výšku príspevku, ktorý
uhrádza zákonný zástupca dieťaťa a žiaka na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov v školskej jedálni / podľa 4. pásma/ nasledovne:
MŠ – stravník vo veku od 2 – 6 rokov
desiata

0,30

obed

0,72

olovrant

0,25

celodenná strava

1,27

ZŠ – stravník vo veku od 6 – 11 rokov
desiata

0,30

obed

1,09

Celodenná strava

1,39

dospelí stravníci
obed

1,26

3. Zriaďovateľ v zmysle § 140 ods. 10 školského zákona určuje výšku príspevku na
režijné náklady na jedno jedlo pre zamestnancov zriaďovateľa a iné fyzické osoby
v sume
1,74 EUR.
4. Dospelý stravník uhrádza za hlavné jedlo cenu 3,00 € ktorá sa skladá
- z príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín - 1,26 €
- príspevku na úhradu režijných nákladov - 1,74 €
5. Zákonní zástupcovia a stravníci vykonávajú úhradu do posledného dňa
kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, na ktorý sa príspevok uhrádza.
Za mesiac september sa úhrady vykonajú v termíne najneskôr do 30.9.
6. Stravovanie zamestnancov sa realizuje v súlade so Zákonníkom práce a zákonom
o sociálnom fonde.
7. Obec v rámci svojej sociálnej politiky prispieva na jedno hlavné jedlo pre občanov –
dôchodcov, ktorí majú trvalý pobyt v Obci Valča sumou 1,00 €.
Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na školský zákon
v znení neskorších právnych predpisov.
2. Účinnosť tohto VZN od 01.10.2018.
3. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN Obce Valča č. 02/2014 o určení
výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Valča.

JUDr. Mária Ondráčková, v.r.
starostka obce

