Obec Veľký Biel
Obecný úrad, Železničná 76, 900 24 Veľký Biel

VZN č. 3/2021, ktorým sa určuje výška mesačného príspevku zákonného zástupcu
na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, výška mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí a výška príspevku
na režijné náklady a podmienky úhrady stravného v školskej jedálni,
ktorých zriaďovateľom je Obec Veľký Biel.
Obec Veľký Biel podľa § 6 odseku 1 a § 11 odseku 4 písmena g) zákona č. 369/1990 Zbierky
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 28 odseku 5, § 114 odseku 6 a § 140
odseku 9 a 10 zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1.

2.
-

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa upravuje výška príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa a žiaka v materskej škole, v školskom klube detí
pri základnej škole, ktorých zriaďovateľom je Obec Veľký Biel.
Rodič alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť je povinná prispievať
na čiastočnú úhradu nákladov:
za pobyt dieťaťa v materskej škole,
za činnosť školského klubu detí,
za poskytovanie stravy v školskej jedálni pri MŠ a ZŠ.
Čl. 2
Materská škola

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy na jedno dieťa sumou 20,00 € mesačne.
2. Príspevok sa uhrádza vopred a to najneskôr do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
3. V prípade, že zákonný zástupca neuhradí príspevok za materskú školu 3 mesiace
po sebe, môže riaditeľ materskej školy dieťa vylúčiť.
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
- ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
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-

ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo z dôvodu prerušenia
prevádzky materskej školy zapríčinenej zriaďovateľom, alebo iných vážnych dôvodov
Čl. 3
Školský klub detí

1.
2.
3.
4.

Zákonný zástupca dieťaťa prispieva na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
školského klubu detí na žiaka sumou 14,00 € mesačne.
Príspevok sa uhrádza vopred a to najneskôr do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
V prípade, že zákonný zástupca neuhradí príspevok na školský klub detí 3 mesiace po sebe, môže
riaditeľ školy vylúčiť dieťa zo školského klubu detí.
Zriaďovateľ školského klubu môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov za pobyt v školskom klube detí, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že
je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
Čl. 4
Školská jedáleň

1.

-

Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec, poskytuje stravovanie podľa odporúčaných
výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa
vekových skupín stravníkov vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky pre:
deti materskej školy
žiakov základnej školy
zamestnancov škôl a školských zariadení
iné fyzické osoby
Čl. 5
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za poskytovanie stavy v školskej jedálni

1.

2.
3.

Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré
uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky, ktoré určuje Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na svojom webovom sídle a podľa
finančných pásiem odporúčaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky.
Cudzí stravníci + iné fyzické osoby uhrádzajú aj príspevok na režijné náklady.
Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni podľa odseku 1 obec určuje
nasledovne – viď. tabuľka nižšie (ostáva bez zmien):
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Náklady na nákup potravín
= 1 jedlo

I. pásmo

Náklady
na nákup
potravín
spolu

Príspevok
na réžiu
(réžia,
dovoz)

Dotácia

Platba
za
stravu =
1 deň

Plná suma
za stravu
= 1 deň

Desiata

Obed

Olovrant

MŠ

0,34 €

0,80 €

0,23 €

1,37 €

0,00 €

0,00 €

1,37 €

1,37 €

ZŠ - I.
stupeň

0,00 €

1,08 €

0,00 €

1,08 €

0,00 €

0,00 €

1,08 €

1,08 €

ZŠ - II.
stupeň

0,00 €

1,16 €

0,00 €

1,16 €

0,00 €

0,00 €

1,16 €

1,16 €

Dieťa MŠ,
ktorému sa
poskytuje
dotácia

0,34 €

0,80 €

0,23 €

1,37 €

0,00 €

1,30 €

0,07 €

1,37 €

Dieťa ZŠ,
ktorému sa
poskytuje
dotácia - I.
stupeň

0,00 €

1,08 €

0,00 €

1,08 €

0,00 €

1,30 €

-0,22 €

1,08 €

Dieťa ZŠ,
ktorému sa
poskytuje
dotácia - II.
stupeň

0,00 €

1,16 €

0,00 €

1,16 €

0,00 €

1,30 €

-0,14 €

1,16 €

ZAMESTNANCI

Zamestnanci
školy
a školských
zariadení

0,00 €

1,26 €

0,00 €

1,26 €

0,00 €

0,00 €

1,26 €

1,26 €

CUDZÍ
STRAVNÍCI

Iné fyzické
osoby podľa
§ 4 písm. d)

0,00 €

1,26 €

0,00 €

1,26 €

2,04 €

0,00 €

3,30 €

3,30 €

INÉ FYZICKÉ
OSOBY

Iné fyzické
osoby podľa
§ 4 písm. d)

0,00 €

1,26 €

0,00 €

1,26 €

1,74 €

0,00 €

3,00 €

3,00 €

PLATBA V MŠ a ZŠ
BEZ DOTÁCIE

PLATBA V MŠ a ZŠ
S DOTÁCIOU
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4.
5.

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravné, vrátane príspevku na režijné náklady
v školskej jedálni sa uhrádza vopred a to najneskôr do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
Zákonný zástupca je povinný v prípade záujmu o poskytnutie stravovania v školskej jedálni
prihlásiť žiaka na stravu formou vyplnenia a odovzdania prihlášky na stravovanie
vedúcej školskej jedálne osobne alebo elektronickým spôsobom (jedalen@velkybiel.eu)
najneskôr do 31. augusta kalendárneho roka. Vzor prihlášky na stravovanie, resp. zápisný lístok
určí vedúca školskej jedálne a zverejní ho na webovom sídle obce, MŠ, ZŠ.

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, ktorému sa poskytuje dotácia, je povinný v prípade
záujmu o poskytnutie stravovania v školskej jedálni prihlásiť dieťa alebo žiaka na stravu formou
vyplnenia a odovzdania prihlášky na stravovanie vedúcej školskej jedálne osobne alebo
elektronickým spôsobom (jedalen@velkybiel.eu) najneskôr do 31. augusta kalendárneho roka.
Vzor prihlášky na stravovanie, resp. zápisný lístok určí vedúca školskej jedálne a zverejní ho na
webovom sídle obce, MŠ, ZŠ.
7. Prihlásením dieťaťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo dieťaťa na stravu,
zákonný zástupca súhlasí s dodržiavaním pravidiel vyplývajúcich zo zákona.1)
8. Ak zákonný zástupca neodhlási dieťa alebo žiaka, zo stravy riadne a včas, uhradí náklady
na nákup potravín na jedno jedlo a príspevok na úhradu režijných nákladov (ďalej len „plná suma
za stravu“). Podrobnosti o odhlasovaní zo stravy dieťaťa, ktoré navštevuje posledný ročník
materskej školy a žiaka sú uvedené v zápisnom lístku na stravovanie na webovom sídle obce,
MŠ, ZŠ.
9. Deťom a žiakom, ktorí sú odkázaní na diétne stravovanie a spĺňajú podmienky dotácie,
obec vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti
rozhodnutím súdu, poskytnutú dotáciu na účet uvedený v zápisnom lístku.
10. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka, ktorému sa poskytuje dotácia, je povinný uhradiť
preddavok na stravovanie. Z preddavku sa hradí plná suma za stravu, ak zákonný zástupca
neodhlási dieťa alebo žiaka riadne a včas zo stravovania v deň, keď sa dieťa nezúčastní
výchovno-vzdelávacej činnosti alebo žiak vyučovania. Podrobnosti o preddavku na stravovanie
sú uvedené v zápisnom lístku.
11. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona
č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky „obedy zadarmo“, je vo výške 1,30 €/deň, v ktorom
sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v
základnej
škole
a odobralo
stravu.
Dotáciu
na
podporu
výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa teda možno poskytnúť materskej škole a základnej škole:
6.

1

) § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. a § 4 zákona č. 544/2010 Z. z.
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-

-

podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách, na každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu
alebo základnú školu a v materskej škole alebo v základnej škole je najmenej
50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách, na dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo
základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej
príjem je najviac vo výške životného minima
podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách, na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník
materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen
domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového bonusu na deti
vo veku od 6 do 15 rokov v zvýhodnenej výške 39,47 € - pričom túto skutočnosť
preukazuje čestným vyhlásením.

12. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré má nárok na dotáciu na stravu, uhradí v mesiaci september
príslušného školského roka zálohovú platbu v plnej výške nasledovne:
Materská škola: 1,37 € x 20 dní = 27,40 €
Základná škola:
- I. stupeň 1,08 € x 20 dní = 21,60 €
- II. stupeň 1,16 € x 20 dní = 23,20 €
13. V školskej jedálni sa môžu stravovať cudzí stravníci:
– dôchodcovia za nasledovné finančné príspevky na stravovanie vo výške 3,00 €:
▪ úhrady nákladov za potraviny vo výške 1,26 €/obed
▪ úhrady režijných nákladov vo výške 1,64 €/obed
▪ rozvozu jedál vo výške 0,10 €/obed
– cudzí stravníci za nasledovné finančné príspevky na stravovanie vo výške 3,30 €:
▪ úhrady nákladov za potraviny vo výške 1,26 €/obed
▪ úhrady režijných nákladov vo výške 1,94 €/obed
▪ rozvozu jedál vo výške 0,10 €/obed
Čl. 6
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.
2.
3.

Toto VZN č. 3/2021, po prerokovaní materiálu, schválilo obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Bieli
uznesením č. 92/2021 dňa 6. septembra 2021.
Toto VZN č. 3/2021 nadobúda účinnosť . septembra 2021.
Prijatím tohto VZN č. 3/2021 sa ruší VZN č. 1/2019 ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej a základnej škole v obci Veľký Biel.

Anton Danter
starosta obce
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