Predkladacia správa
Návrh všeobecne záväzného nariadenia sa predkladá na rokovanie Obecného zastupiteľstva v Novej
Dedinke s cieľom určiť výšku príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt
v materskej škole, výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského
klubu detí a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a
podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je Obec Nová Dedinka v súlade so
zákonom 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.
Výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v materskej škole sa
nemení, zostáva vo výške 20€/dieťa/mesiac. Zmena nastáva vo výške príspevku v prípade, ak zákonný
zástupca uhrádza príspevok za viac detí, ktoré navštevujú materskú školu. V tomto prípade sa
navrhuje úľava vo výške 5€ na druhé a ďalšie dieťa. Ďalej sa navrhuje, aby zákonný zástupca
prispieval na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa, ktoré nemá napr. trvalý pobyt v obci, vyšší
príspevok. Je to vyjadrením zásady, že tí občania, ktorí majú na území obce trvalý pobyt, sa podieľajú
priamo či nepriamo na tvorbe príjmov obce na rozdiel od tých občanov, ktorí trvalý pobyt nemajú.
Nepodieľajú sa tak na rozvoji a službách v obci, a preto je na mieste, aby tí s trvalým pobytom, boli
zvýhodnení pri určení výšky príspevku. Navrhovaná úprava je bežnou praxou v iných obciach
a mestách a je snahou samosprávy poskytovať svojim obyvateľom s trvalým pobytom služby, na
ktorých sa prostredníctvom podielových daní títo občania podieľajú.
V § 3 sa určuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského
klubu. Uplatňuje sa rovnaký princíp určenia výšky tohto príspevku ako v prípade materskej školy.
V tomto prípade sa navrhuje zvýšiť príspevok o 3€/dieťa. Toto zvýšenie je odôvodnené nárastom
nákladov spojených s hmotným zabezpečením a zmenami v školskom zákone, ktoré prinášajú
zvýšené náklady na školský klub detí. Na druhú stranu sa navrhuje zľava na druhé a ďalšie dieťa
v prípade, ak zákonný zástupca uhrádza príspevok za viac detí s cieľom znížiť finančné náklady
v prípade viacdetných rodín.
Ustanovenie § 4 a 5 upravuje školské stravovanie a špeciálne stravovanie s dotáciou 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 v znení neskorších predpisov na
ktorú majú nárok deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy a žiaci základnej školy za
každý deň, v ktorom sa zúčastnili výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo
vyučovacieho procesu v základnej škole a odobralo stravu. S účinnosťou od 1.septembra 2019 sa
mení finančné pásmo, a to z možného 1. až 3. pásma sa určuje 1. finančné pásmo. Návrh ďalej rieši
viaceré situácie, ktoré v praxi môžu nastať. Súčasne sa pripravuje prihláška na stravovanie v školskej
jedálni, ktorá bude upravovať ďalšie technicko-procesné situácie.
Navrhuje sa účinnosť dňa 19. júna 2019 okrem § 2 až 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra
2019. Z dôvodu naliehavého verejného záujmu vo veci dotovaného stravovania , ktoré si vyžaduje
celkovú prípravu a nastavenie systému, sa navrhuje skorší začiatok účinnosti časti nariadenia
(skrátená lehota) ako po uplynutí zákonnej 15. dňovej lehoty na vyvesenie.

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.

