OBEC ŠENKVICE
Obecné zastupiteľstvo v Šenkviciach,
na základe ust. § 6 ods. 1 a ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“)
a na základe ustanovenia § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov
a s poukazom na ustanovenia § 28 ods. 5, § 114 ods. 6 a § 140 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)
a v nadväznosti na zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky
vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ŠENKVICE
č. 1/2019,
O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách,
školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských účelových
zariadeniach

Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Šenkvice č. 1/2019
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských výchovnovzdelávacích zariadeniach a v školských účelových zariadeniach
Obecné zastupiteľstvo v Šenkviciach, na základe ust. § 6 ods. 1 a ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona
SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom
zriadení“) a na základe ustanovenia § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve v znení neskorších predpisov a s poukazom na ustanovenia § 28 ods. 5, § 114
ods. 6 a § 140 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) a v nadväznosti na zákon č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, sa dňa
27.06.2019 uznesením č. 17-IV./OZ/2019, uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej
len „VZN“):

§1
Úvodné ustanovenie
1.

Týmto nariadením sa upravuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu za pobyt
dieťaťa v Materskej škole (MŠ), v školskom výchovno-vzdelávacom zariadení (ŠKD) za
jedného žiaka a v školskom účelovom zariadení – zariadení školského stravovania (ŠJ) na
nákup potravín na jedno dieťa, žiaka, zamestnanca školy, zamestnanca školského zariadenia
alebo inej fyzickej osoby, ktorá sa stravuje v školskej jedálni pri Materskej škole alebo
v školskej jedálni pri Základnej škole; ich zriaďovateľom je obec Šenkvice.

§2
Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov
za pobyt dieťaťa v materskej škole

1.

Po preukázaní splnenia podmienok je výška príspevku na úhradu nákladov v materskej škole
nasledovná:
a) v prípade, že dieťa a jeden z jeho zákonných zástupcov majú trvalý pobyt v Šenkviciach, je
výška príspevku za dieťa 35,- € mesačne,
b) v prípade, že dieťa a jeho zákonní zástupcovia majú trvalý pobyt v Šenkviciach, je výška
príspevku za dieťa 15,- € mesačne,
c) v ostatných prípadoch je výška príspevku za dieťa 75,- € mesačne,
d) v prípadoch hodných osobitného zreteľa Obecné zastupiteľstvo v Šenkviciach môže určiť
výšku príspevku na dieťa v rozmedzí od 15,- do 74,- €. Kompetentným orgánom na prijatie
rozhodnutia o prípade hodného osobitného zreteľa je Obecné zastupiteľstvo v Šenkviciach a
to na základe návrhu a odporúčania Komisie školstva OZ.

2.

Tento príspevok sa uhrádza do 20-teho dňa príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa
príspevok uhrádza, prípadne do 20-teho dňa prvého mesiaca v príslušnom kalendárnom

štvrťroku, za ktorý sa príspevok uhrádza.
3.

Splnenie podmienok rozhodujúcich pre určenie výšky príspevku je povinný preukázať zákonný
zástupca dieťaťa pri podaní prihlášky do materskej školy a aktualizovať pri nástupe do
materskej školy.

4.

V prípade zmeny okolností, na základe ktorých bola určená výška príspevku, je zákonný
zástupca dieťaťa povinný túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť riaditeľovi materskej
školy.

5.

Pre zmenu výšky príspevku je rozhodujúci dátum, kedy prišlo k zmene okolností
ovplyvňujúcich jej výšku. Výška príspevku sa zmení od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po
dni kedy zmena nastala. Zníženie výšky príspevku však nie je možné priznať spätne.

§3
Neuhrádzanie príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
za pobyt dieťaťa v materskej škole
1.

Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa,:

a)
b)
c)

ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu 1).
ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

2.

Príspevok v MŠ na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa,:

a)

ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní,
z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
ktoré nedochádza do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ
zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza
zákonný zástupca pomernú časť príspevku.

b)

§4
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosť školského klubu detí
1.

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD zriadeného obcou prispieva zákonný
zástupca žiaka mesačne sumou 8,50 €.

2.

Tento príspevok sa uhrádza do 20-teho dňa príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa
príspevok uhrádza, prípadne do 20-teho dňa prvého mesiaca v príslušnom kalendárnom
štvrťroku, za ktorý sa príspevok uhrádza. Výška príspevku na úhradu zohľadňuje náročnosť
a druh klubovej alebo záujmovej činnosti.

§5
Zníženie alebo odpustenie príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosti školského klubu detí
1.

Zriaďovateľ ŠKD môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa § 4 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 podľa osobitného predpisu 1).

§6
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a režijných nákladov na jedno
dieťa, žiaka, zamestnanca školy, zamestnanca výchovno-vzdelávacieho a školského účelového
zariadenia ako aj inej fyzickej osoby v zariadení školského stravovania –školskej jedálni
1.

Zariadenia školského stravovania zriadené obcou poskytujú stravovanie deťom za čiastočnú
úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa
vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na výživové dávky.

2.

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup
potravín podľa ods. 1, je stanovený podľa odporúčaných finančných pásiem Ministerstva
školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ust. § 140 ods. 13 školského zákona).

3.

Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka prispieva na úhradu režijných nákladov, ak tak určí
zriaďovateľ v zmysle ust. § 140 ods. 9 školského zákona. Obec Šenkvice určuje príspevok na
úhradu režijných nákladov vo výške 0,20 € na odstravovaný deň na dieťa alebo žiaka.
Odstravovaným dňom na účely režijných nákladov sa rozumie deň kedy dieťa v Materskej škole
odobralo hlavné jedno a aspoň jedno z doplnkových jedál (desiata, olovrant) a žiak v Základnej
škole odobral hlavné jedlo. Príspevok na úhradu režijných nákladov sa hradí spolu s príspevkom
na nákup potravín podľa § 6 ods. 2 tohto VZN.

4.

Stravníkom v zariadení školského stravovania pri Materskej škole a pri Základnej škole môže
byť aj pedagogický a nepedagogický zamestnanec školy. So súhlasom zriaďovateľa
a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu v zariadeniach stravovania
stravovať aj iné fyzické osoby.

5.

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 eura za
každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo
vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že
zriaďovateľ nezabezpečil dieťaťu diétne jedlo podľa osobitného predpisu1, u ktorého podľa
posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu
na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo
fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, a to najneskôr do 15
pracovných dní po ukončení kalendárneho štvrťroka.

6.

Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov sa zabezpečuje podľa jednotne zvoleného
finančného pásma pre príslušné zariadenie školského stravovania vo výške celkových nákladov
na potraviny a režijných nákladov, ako pre vekovú kategóriu stravníkov 15 – 19 ročných

1

§ 140 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.

s akceptovaním úpravy podľa § 152 Zákonníka práce. Školská jedáleň neposkytuje stravu podľa
reštauračných noriem.
7.

V prípade záujmu o poskytovanie stravovania v zariadeniach školského stravovania zriadených
obcou sú zákonní zástupcovia detí a žiakov povinní prihlásiť detí a žiakov na stravu formou
vyplnenia a odovzdania „Prihlášky na stravovanie“.

8.

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov (na základe stanovených finančných pásiem
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) pre jednotlivé typy
stravníkov spolu s režijnými nákladmi na jeden odstravovaný deň sú stanovené nasledovne:

Veková kategória stravníkov

Materská škola (dieťa od 2 – 5 rokov)
Materská škola (dieťa od 2 – 5 rokov) –
dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo
ktorej príjem je najviac vo výške
životného minima.
Materská škola – predškoláci (dieťa rok
pred
plnením
povinnej
školskej
dochádzky)
Zamestnanec Materskej školy

Základná škola I. stupeň
(dieťa od 6 - 11 rokov)

Stravné –
2. fin. pásmo
podľa
MŠVVaŠ SR

Výška dotácie
(§ 4 zákon.
č. 544/2010
Z. z.)

Režijné
náklady

Celková výška
úhrady za
stravníka

Desiata: 0,36 Eur
Obed: 0,85 Eur
Olovrant: 0,24 Eur

Bez dotácie

0,20 Eur

1,65 Eur

1,20 Eur

0,20 Eur

0,45 Eur

1,20 Eur

0,20 Eur

0,45 Eur

Obed: 1,33 Eur

Bez dotácie

1,54 Eur

2,87 Eur

Desiata: 0,49 Eur

Bez dotácie

0 Eur

0,49 Eur

Desiata: 0,36 Eur
Obed: 0,85 Eur
Olovrant: 0,24 Eur
Desiata: 0,36 Eur
Obed: 0,85 Eur
Olovrant: 0,24 Eur

0,20 Eur
Základná škola I. stupeň
(dieťa od 6 - 11 rokov)

(rozdiel vo výške
0,05 Eur
z dotácie bude
použitý na
rozšírenie jedla)

Obed: 1,15 Eur

1,20 Eur

0,20 Eur

Desiata: 0,53 Eur

Bez dotácie

0 Eur

0,53 Eur

Obed: 1,23 Eur

1,20 Eur

0,20 Eur

0,23 Eur

Zamestnanec Základnej školy

Obed: 1,33 Eur

Bez dotácie

1,37 Eur

2,70 Eur

Bývalí zamestnanci Základnej školy –
dôchodcovia

Obed: 1,33 Eur

Bez dotácie

0,37 Eur

1,70 Eur

Cudzí stravníci

Obed: 1,33 Eur

Bez dotácie

1,37 Eur

2,70 Eur

Základná škola II. stupeň
(dieťa od 11 - 15 rokov)
Základná škola II. stupeň
(dieťa od 11 - 15 rokov)

9.

V prípade ak zákonný zástupca neodhlási dieťa, žiaka zo stravy (podľa podmienok určených
školou) v súlade s nariadením § 4 zákona č. 544/2010 Z.z. je povinný uhradiť náklady na stravu
v plnej výške určeného druhého finančného pásma vrátane celej výšky dotácie a určenej časti
režijných nákladov za každý neohlásený deň.

10.

Desiata v zariadení školského stavovania pri Základnej škole sa poskytuje v prípade, že to umožnia
výrobno-technické kapacity zariadenia.

11.

Celková výška úhrady za stravníkov v školskej jedálni pri Materskej škole sa uhrádza vopred do 20.
dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa
príspevok uhrádza a to formou paušálnych platieb s vyúčtovaním na konci školského roka.

12.

Spôsob a forma úhrady za obedy za dieťa navštevujúce Základnú školu v školskej jedálni bude
stanovená podľa podmienok určených školou.

13.

Celková výška úhrady za obedy za zamestnancov Základnej školy a cudzích stravníkov v školskej
jedálni pri Základnej škole (okrem bývalých zamestnancov Základnej školy – dôchodcov) sa
uhrádza mesačne do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca formou paušálnych platieb
s vyúčtovaním na konci školského roka.

§7
Zníženie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov potravín na jedno
dieťa a jedného žiaka v zariadení školského stravovania – ŠJ
1. Zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení príspevku podľa § 6 ods.2, 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 podľa osobitného predpisu2. To neplatí, ak ide o deti a
žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa osobitného predpisu3.

§8
Záverečné ustanovenia
1.

Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce Šenkvice
(www.senkvice.org) v lehote uvedenej v ust. § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.

2.

Obecné zastupiteľstvo v Šenkviciach prerokovalo toto všeobecné záväzné nariadenie na
zasadnutí dňa 27.06.2019 a schválilo ho uznesením číslo 17-IV./OZ/2019.

3.

Toto VZN nadobúda platnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom v Šenkviciach a
účinnosť 01.09.2019. Po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 15 dní bude toto VZN prístupné na
Obecnom úrade v Šenkviciach.

2
3

Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

4.

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Šenkvice
č. 3/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských
výchovno-vzdelávacích zariadeniach a a v školských účelových zariadeniach.

Mgr. Peter Fitz
starosta obce Šenkvice

Vyvesené dňa: 28.06.2019
Zvesené dňa: 13.07.2019
Účinnosť dňa: 01.09.2019

