OBEC ZVOLENSKÁ SLATINA

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 15/2022,
ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zvolenská Slatina

Návrh VZN:
- vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce dňa:
- zverejnený na internetovej adrese obce dňa:
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane):
Doručené pripomienky (počet):
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:

27.05.2022
27.05.2022
06.06.2022
0
08.06.2022
09.06.2022

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom vo Zvolenskej Slatine dňa 13.06.2022 uzn. č. 363/2022.
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Obecné zastupiteľstvo vo Zvolenskej Slatine podľa § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(školský zákon) a podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 15/2022,
ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zvolenská Slatina
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zvolenská
Slatina. Pre účely tohto nariadenia sú školami materská škola a základná škola a školskými zariadeniami
školský klub detí, školská jedáleň a centrum voľného času, ako súčasti Základnej školy s materskou
školou Terézie Vansovej.
(2)

Toto nariadenie upravuje nasledovné príspevky v škole a školských zariadeniach:
a) príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) príspevok na činnosť školského klubu detí,
c) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni,
d) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času.

§2
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
(1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa v sume 16,00 €.
(2)

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
b) 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,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

(3) Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci na účet školy
IBAN: SK77 0200 0000 0016 7771 3859, a to bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou.

§3
Príspevok na činnosť školského klubu detí
(1) Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí prispieva zákonný zástupca žiaka
mesačne na jedného žiaka v sume 7,00 €.
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(2) Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa
ods. (1), ak zákonný zástupca žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
(3) Príspevok sa uhrádza za dva mesiace vopred do 20. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci na
účet školy IBAN: SK77 0200 0000 0016 7771 3859, a to bezhotovostným prevodom alebo poštovou
poukážkou.

§4
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
(1) Obec Zvolenská Slatina určuje na nákup potravín na jedno jedlo pre všetky vekové kategórie
stravníkov 3. finančné pásmo. Výška nákladov na nákup potravín je nasledovná:
Veková kategória
MŠ
(deti od 2 do 6 rokov)
ZŠ – I. stupeň
(žiaci od 6 do 11 rokov)
ZŠ – II. stupeň
(žiaci od 11 do 15 rokov)
Dospelý stravník
(zamestnanci škôl a školských
zariadení, iné fyzické osoby)

Desiata

Obed

Olovrant

Spolu za
deň

0,38 €

0,90 €

0,26 €

1,54 €

0,52 €

1,21 €

-

1,73 €

0,56 €

1,30 €

-

1,86 €

-

1,41 €

-

1,41 €

(2) Stravníci, ktorými sú deti MŠ a žiaci ZŠ, uhrádzajú finančný príspevok na stravovanie vo výške
nákladov na nákup potravín podľa ods. 1 a režijné náklady v paušálnej výške 5,00 € mesačne.
(3) Dospelý stravník uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup
potravín podľa ods. 1 a režijné náklady vo výške 1,50 € / obed. Cena jedla pre dospelého stravníka je
2,91 € / obed.
(4) Nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom majú deti navštevujúce materskú
školu alebo základnú školu, ktoré spĺňajú podmienky podľa § 4 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. V prípade
poskytnutia dotácie sa výška stravného pre stravníka znižuje o sumu dotácie.
(5) Úhradu za stravovanie je stravník (resp. zákonný zástupca) povinný vykonať vopred, do 20. dňa
príslušného kalendárneho mesiaca na nasledujúci kalendárny mesiac, a to bezhotovostným prevodom
alebo poštovou poukážkou. Platbu je potrebné označiť – do správy pre prijímateľa stravník (resp.
zákonný zástupca) uvedie meno a priezvisko stravníka (v prípade detí a žiakov meno a priezvisko žiaka
a triedu; nie meno a priezvisko rodiča).
(6) Stravník (resp. zákonný zástupca) je povinný vykonať samostatnú úhradu stravného (podľa
výšky nákladov na nákup potravín) a samostatnú úhradu za režijné náklady na nasledovné účty
školskej jedálne:

Platba za stravné:
(podľa výšky nákladov na nákup potravín)
Platba za režijné náklady:

Číslo účtu IBAN:
SK62 0200 0000 3500 3163 5412

SK77 0200 0000 0016 7771 3859
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(7) Zúčtovanie uhradených platieb za celý školský rok, vrátane vrátenia prípadného preplatku, sa
vykoná najneskôr do 31. júla príslušného školského roka.

§5
Určenie okruhu stravníkov
V súlade s § 140 ods. 3 školského zákona môžu byť stravníkom v školskej jedálni deti, žiaci, zamestnanci
škôl a školských zariadení; so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného
zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.

§6
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času
(1) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času je určený na
zabezpečenie bežných výdavkov centra voľného času. Výška príspevku zohľadňuje charakter záujmovej
činnosti a materiálno-technickú náročnosť v záujmových útvaroch.
(2) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času uhrádza zákonný
zástupca na jedného žiaka nasledovne:
a) ak zákonný zástupca odovzdá čestné prehlásenie o tom, že jeho dieťa bude čerpať príspevok
obce na krúžok v CVČ zriadeného obcou a zároveň poskytne (odovzdá) vzdelávací poukaz,
jeden krúžok je bezplatne; príspevok za každý ďalší krúžok je 2,00 € mesačne,
b) vo všetkých ostatných prípadoch (zákonný zástupca neodovzdá čestné prehlásenie ani
vzdelávací poukaz, príp. odovzdá len jeden z dvoch dokumentov) hradí zákonný zástupca za
každý krúžok 10,00 € mesačne.
(3) Mesačný príspevok sa uhrádza vopred na účet školy IBAN: SK77 0200 0000 0016 7771 3859, a to
bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou. Pri platbe je zákonný zástupca povinný označiť
platbu, a to uvedením presného mena a priezviska dieťaťa/žiaka (nie rodiča), triedy a názvu krúžku.
(4) Zriaďovateľ môže (najmä zo sociálnych dôvodov) rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku
na základe odôvodnenej písomnej žiadosti zákonného zástupcu neplnoletého žiaka alebo plnoletého
žiaka.

§7
Záverečné ustanovenia
(1) Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom vo Zvolenskej Slatine dňa 13.06.2022
uznesením č. 363/2022.
(2) Toto nariadenie ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Zvolenská Slatina č. 4/2019 o určení
výšky príspevku na činnosť školy a školských zariadení, schválené dňa 06.08.2019.
(3)

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.09.2022.

............................................
Ing. Mária Klimentová
starostka
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