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Všeobecne záväzné nariadenie č. XY/2021
O VÝŠKE PRÍSPEVKU ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE, O VÝŠKE
MESAČNÉHO PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV NA ČINNOSTI
ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ A O VÝŠKE MESAČNÉHO PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ
ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI A VO VÝDAJNEJ ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

Článok I.
Predmet úpravy
1.

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) sa určuje:
a) výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, ktorej
zriaďovateľom je obec Valaská,
b) výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu na činnosti školského klubu
detí, ktorého zriaďovateľom je obec Valaská,
c) výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v
školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Valaská,
d) výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej
jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Valaská.

2.
3.

Týmto VZN sa ďalej určujú podmienky úhrady príspevkov uvedených v odseku 1.
Toto VZN sa vzťahuje na školské zariadenia ( materské školy, školské kluby detí,
školské jedálne a výdajné školské jedálne), ktorých zriaďovateľom je obec Valaská.
Článok II.
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

1.

Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou Valaská sa určuje
na 5,- Eur (slovom: päť Eur) mesačne na jedno dieťa.

2.

Príspevky podľa Čl. II. ods. 1 uhrádza zákonný zástupca do 10. dňa príslušného
kalendárneho mesiaca riaditeľovi materskej školy.
Článok III.
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosti školského klubu detí

1.

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí
zriadeného obcou Valaská sa určuje na 5,- Eur (slovom: päť Eur) mesačne na jedno
dieťa.

2.

Príspevok podľa Čl. III. ods. 1 uhrádza zákonný zástupca dieťaťa do 10. dňa
príslušného kalendárneho mesiaca riaditeľovi základnej školy, pri ktorej je školský
klub detí
zriadený.
Článok IV.
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

1.

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v zariadeniach školského stravovania, ktorý
uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka sa rovná výške nákladov na nákup
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potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov, v nadväznosti na
odporúčané výživové dávky na úhradu režijných nákladov.
2.

Výška príspevku na jedno jedlo podľa vekových kategórií sa určuje:
a) Výška príspevku v materskej škole za každý deň odobratej stravy

Materská škola

Desiata
€

Obed
€

Olovrant
€

Príspevok
€

0,36

0,85

0,24

1,45

Stravníci
2-6 rokov

b) Výška príspevku v základnej škole za každý deň odobratej stravy
Základná škola

Obed
€

Úhrada
€

Stravníci 6-11 rokov
I. stupeň

1,15

1,15

Stravníci 11-15 rokov
II. stupeň

1,23

1,23

c) Výška príspevku dospelých stravníkov
Dospelí stravníci
Úhrada podľa vekovej kategórie
stravníkov 15-18/19-ročných

Obed
€

Príspevok
€

1,33

1,33

3.

Príspevok podľa Čl. IV. ods. 2 písm. a) a b) uhrádza zákonný zástupca dieťaťa/žiaka
do
10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca vedúcemu zariadenia školského
stravovania, v ktorom sa dieťa/žiak stravuje.

4.

Úhrada za výrobu jedál a nápojov pre dospelých stravníkov, ktorá sa zabezpečuje
podľa vekovej kategórie stravníkov 15-18/19-ročných sa realizuje
a) v prípade zamestnancov škôl, školských zariadení alebo zriaďovateľa (ak ide o
neprávne subjekty) podľa Zákonníka práce,
b) v prípade dospelých stravníkov, ktorí nie sú zamestnancami podľa písm. a), v
plnej výške, t. j. vo výške nákladov na nákup potravín a režijných nákladov.

5.

Ustanovenia ods. 1 až 4 sa primerane použijú aj pri vydávaní jedál vo výdajnej
školskej kuchyni. Ak sa stravovanie zabezpečuje prostredníctvom výdajnej školskej
jedálne, príspevok podľa Čl. IV. ods. 2 písm. a) a b) uhrádza zákonný zástupca
dieťaťa/žiaka do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca vedúcemu zariadenia
školského stravovania, pri ktorom je výdajná školská jedáleň zriadená.
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Článok V.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.

Škola alebo školské zariadenie si stanoví samostatne formu úhrady príspevkov
uvedených v tomto nariadení (platba v hotovosti, bezhotovostná platba a pod.)

2.

Veci neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom1 a osobitnými predpismi.

3.

Obecné zastupiteľstvo obce Valaská sa na tomto VZN uznieslo dňa .....................
uznesením č. ................................

4.

Toto VZN nadobúda účinnosť 1. septembra 2021.

5.

Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 3/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škole, o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosti školského klubu detí a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni.

Vo Valaskej dňa

Mgr. Peter Jenča
starosta obce

Zverejnené na úradnej tabuli obce dňa:
Zverejnené na webovom sídle obce dňa:
Zvesené dňa:
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1) Zákon č. 375/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti
Ministerstva práce, sociálnychvecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa
dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
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