Obec Nová Dedinka podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 28 ods. 5 , § 114 ods. 6 a § 140 ods. 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 (ďalej len „školský zákon“) a § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách
v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov
vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie
č. ..../2019,
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí
a v školskej jedálni, o určení výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej
jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Nová Dedinka
Obecné zastupiteľstvo v Novej Dedinke sa dňa ................2019 uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“):
§1
Úvodné ustanovenia
Týmto nariadením sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za
pobyt v materskej škole, výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti
školského klubu detí a výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné
náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je Obec Nová Dedinka (ďalej
len „obec“).
§2
Materská škola
(1) Obec určuje výšku príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt
v materskej škole takto:
a) dieťa s trvalým pobytom v obci
20,00€/mesiac
b) dieťa podľa písmena a), ak zákonný zástupca uhrádza tento príspevok za viac detí
v materskej škole, je výška príspevku za druhé a ďalšie dieťa
15,00€/mesiac
c) dieťa, ktoré nemá trvalý pobyt v obci a zákonný zástupca je zamestnancom organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
20,00€/mesiac
d) dieťa a zákonný zástupca podľa písmena c), ak zákonný zástupca uhrádza tento príspevok
za viac detí v materskej škole, je výška príspevku za druhé a ďalšie dieťa 15,00€/mesiac
e) v ostatných prípadoch
100,00€/mesiac
(2) Splnenie podmienok rozhodujúcich pre určenie výšky príspevku podľa odseku 1 je zákonný
zástupca dieťaťa povinný preukázať pri podaní prihlášky do materskej školy.

(3) Ak nastanú zmeny skutočností, na základe ktorých bola určená výška príspevku, je zákonný
zástupca dieťaťa povinný túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť riaditeľovi
materskej školy.
(4) Pre zmenu výšky príspevku podľa odseku 1 je rozhodujúci dátum, kedy prišlo k zmene
skutočností ovplyvňujúcich jeho výšku. Výška príspevku sa zmení od prvého dňa
nasledujúceho mesiaca po dni, kedy zmena bola oznámená spôsobom podľa odseku 3.
Zníženie príspevku nie je možné priznať spätne.
(5) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca,
ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.
(6) Príspevok podľa odseku 1 sa neuhrádza, ak nastanú skutočnosti ustanovené zákonom1.
(7) Príspevok podľa odseku 1 sa na základe rozhodnutia obce neuhrádza, ak nastanú skutočnosti
ustanovené zákonom2.
§3
Školský klub detí
(1) Obec určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského
klubu detí takto:
a) dieťa s trvalým pobytom v obci
20,00€
b) dieťa podľa písmena a), ak zákonný zástupca uhrádza príspevok za viac detí v školskom
klube detí, je výška mesačného príspevku za druhé a ďalšie dieťa
15,00€
c) dieťa, ktoré nemá trvalý pobyt v obci a zákonný zástupca je zamestnancom organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
20,00€
d) dieťa a zákonný zástupca podľa písmena c), ak zákonný zástupca uhrádza tento príspevok
za viac detí školskom klube detí, je výška príspevku za druhé a ďalšie takéto dieťa
15,00€
e) dieťa, ktoré nemá v obci trvalý pobyt a zákonný zástupca uhrádza príspevok za viac
takýchto detí v školskom klube detí, je výška mesačného príspevku za druhé a ďalšie
dieťa
20,00€
f) v ostatných prípadoch
30,00€
(2) Príspevok podľa odseku 1 sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca,
ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

§4
Školská jedáleň

1
2

§ 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 28 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z.

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:
a)
b)
c)
d)

deti materskej školy,
žiakov základnej školy,
zamestnancov školy a školských zariadení,
iné fyzické osoby so súhlasom obce a príslušného regionálneho úradu verejného
zdravotníctva.
§5

(1) Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec, 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 na svojom webovom sídle.
(2) Zákonný zástupca uhrádza príspevok na úhradu režijných nákladov.
(3) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výška príspevku na režijné náklady po zohľadnení
podmienok dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa3 (ďalej len „dotácia“) sa
určuje nasledovne:

MŠ (od 3 – 5
rokov)
MŠ
predškoláci
–deti, ktoré
navštevujú
posledný
ročník MŠ
ZŠ
prvý
stupeň (od
6-11 rokov)
ZŠ
druhý
stupeň (1115 rokov)
Zamestnanci
školy
a školských
zariadení
a iné fyzické
3

Náklady na nákup potravín
na jedno jedlo
1. finančné pásmo
Desiat Obed Olovrant
a
0,34€ 0,80€
0,23€
0,34€

Spolu
náklady
na
nákup
potravín
1,37€

Príspevok
na
úhradu
režijných
nákladov
0,20€

Dotácia

Platba
zákonného
zástupcu za
1 deň

Plná
suma
za
stravu

0,00€

1,57€

1,57€

1,37€

0,20€

1,20€

0,37€

1,57€

1,08€

1,08€

0,20€

1,20€

0,08€

1,28€

1,16€

1,16€

0,20€

1,20€

0,16€

1,36€

1,26€

1,26€

1,50€

0,00€

2,76€

2,76€

0,80€

0,23€

§ 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov.

osoby podľa
§ 4 písm. d)

§6
Podmienky úhrady v školskej jedálni
(1) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov vrátane príspevku na režijné náklady sa uhrádza do
25. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa
poskytuje strava.
(2) 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 prihláške na stravovanie v školskej jedálni.
(3) Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy a žiaka je
povinný rešpektovať podmienky poskytovania dotácie a zákona.4
(4) Zákonný zástupca je povinný v prípade záujmu o poskytnutie stravovania v školskej jedálni
prihlásiť dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo žiaka na stravu
formou vyplnenia a odovzdania prihlášky na stravovanie v školskej jedálni. Svojim podpisom
zákonný zástupca súhlasí s dodržiavaním pravidiel vyplývajúcich zo zákona5. Vzor prihlášky
na stravovanie v školskej jedálni určí riaditeľ školskej jedálne.
(5) Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy a zákonný
zástupca žiaka je povinný uhradiť preddavok na stravovanie vo výške 30€. 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 prihláške na stravovanie
v školskej jedálni.
(6) 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 prihláške na stravovanie v školskej
jedálni.
(7) Dotácia je určená primárne na zabezpečenie obeda. Z tohto dôvodu sa dotácia neposkytne
na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy a žiaka, ktoré sa zúčastní
výchovno-vzdelávacieho procesu len v dopoludňajších hodinách bez odobratia obeda.

§7
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Novej Dedinke dňa
................. uznesením č. ... .

4
5

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

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli obce Nová Dedinka a na
webovom sídle obce Nová Dedinka 15 dní a nadobúda účinnosť dňa 19.júna 2019 okrem § 2 až 5,
ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2019.
(3) Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011,
ktorým sa určuje výška a pôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v základných,
základných, základných umeleckých a materských školách v znení dodatku č. 1/2011, dodatku č.
2/2012, dodatku č. 3, dodatku č. 4, dodatku č. 5 a dodatku č. 6.

