OBEC ŠUŇAVA
_____________________

VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE
OBCE ŠUŇAVA č.:3/2019
O výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách
a školských zariadeniach zriadených Obcou Šuňava

Schválené: Uznesením č. 75/2019 dňa 21.11.2019
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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Šuňava
o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách
a školských zariadeniach zriadených Obcou Šuňava
č. 3/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Šuňava v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade so zákonom č. 601/2003 Z. z.
o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva s účinnosťou toto

všeobecne záväzné nariadenie
(ďalej len „VZN“)
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto VZN určuje:
a) výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) výšku príspevku na činnosťou školského klubu detí,
c) výšku stravných lístkov v školskej jedálni.
2. Obec Šuňava je zriaďovateľom:
a) školy:
- Základnej školy s materskou školou, SNP 469, Šuňava
b) školských výchovno-vzdelávacích zariadení
- Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou, SNP 469, Šuňava
c) školských účelových zariadení
- Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou, SNP 469, Šuňava.
Článok 2
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
Za pobyt dieťaťa v materskej škole uvedenej v článku 1 ods.2. písm. a) prispieva zákonný
zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne takto:
- za pobyt dieťaťa sumou 10,-- €,
- za pobyt dieťaťa, ktoré žije v rodine, ktorej príjem je pod hranicou životného minima
sumou 5,-- €,
- za pobyt dieťaťa, ktoré žije v rodine v hmotnej núdzi sa príspevok neplatí.
Zákonný zástupca uhrádza príspevok vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
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Článok 3
Výška príspevku na činnosť školského klubu detí
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školských klubov uvedených v článku 1
ods.2. písm. b) prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne takto:
- sumou vo výške 3,00 €
- sumou vo výške 1,00 € pobyt dieťaťa, ktoré žije v rodine, ktorej príjem je pod hranicou
životného minima
- za dieťa, ktoré žije v rodine v hmotnej núdzi sa príspevok neplatí.
Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý
predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.
Článok 4
Výška príspevku v školskej jedálni
1. Zákon č. 375/2018 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách
v pôsobnosti MPSVaR
a) zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole uhradí
0,34 € / strava - pre dieťa v MŠ v poslednom ročníku
1,54 € / strava - pre dieťa, ktoré nepatrí do posledného ročníka MŠ
b) zákonný zástupca žiaka I. stupňa základnej školy uhradí
0,01 € / obed
c) zákonný zástupca žiaka II. stupňa základnej školy uhradí
0,10 € / obed
- štátna dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa okrem detí
v HM rozšírila od 01.01.2019 na všetky deti v poslednom ročníku MŠ a od
01.09.2019 na všetkých žiakov ZŠ, výška štátnej dotácie sa upravila na 1,20 €,
- štátna dotácia je určená na obed a iné jedlo (desiata, olovrant),
- od 1.9.2019 je pre našu školskú jedáleň platné tretie finančné pásmo nákladov na
nákup potravín na jedno jedlo, podľa ktorého všetky kategórie stravníkov – žiakov
prekračujú výšku dotácie 1,20 €, z uvedeného vyplýva, že rodič za stravu dieťaťa
dopláca – uhrádza vzniknutý rozdiel,
- ak dieťa predloží doklad od lekára, že jeho zdravotný stav si vyžaduje diétne
stravovanie, zriaďovateľ vyplatí poskytnutú štátnu dotáciu zákonnému zástupcovi
dieťaťa,
- ak dieťa nebolo prítomné na vzdelávaní v škole a nebolo odhlásené zo stravy, štátna
dotácia mu nepatrí a hodnotu jedla musí rodič uhradiť, čo predpokladá zodpovedné
prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy zo strany rodičov,
- ak dieťa MŠ je len na dopoludňajšom vzdelávaní a neodoberie obed, štátna dotácia na
desiatu mu nepatrí,
- dieťa má nárok na štátnu dotáciu, ak sú súčasne splnené obidve podmienky: stravník
musí byť prítomný na vyučovaní a zároveň si odoberie stravu; z tohto dôvodu je
dôležitá presná evidenciu prítomnosti dieťaťa na vyučovaní a evidencia odobratých
jedál.
2. Výška úhrady na stravu pre ďalších stravníkov v školskej jedálni sa týmto VZN stanovuje
nasledovne:
Cena stravného lístka dospelého stravníka – zamestnanca, bývalého zamestnanca –
dôchodcu, zamestnanca ZUŠ (elekované pracovisko) je 3,13 €.
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a) dospelý stravník – zamestnanec: uhradí časť stravného lístka v zmysle Zákonníka
práce (§152) a príslušných predpisov,
b) dospelý stravník; bývalý zamestnanec – dôchodca, zamestnanec ZUŠ (elokované
pracovisko): 3,13 €,
c) Možnosť odberu stravy externými stravníkmi nie je možný z kapacitných dôvodov.
Stravné sa uhrádza do 20. dňa v mesiaci.
Článok 5
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Všeobecné záväzné nariadenie Obce Šuňava č. 3/2019 o výške príspevkov na čiastočnú
úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Šuňava schválilo Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 21.11.2019 .
2. Všeobecné záväzné nariadenie Obce Šuňava č. 3/2019 o výške príspevkov na čiastočnú
úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Šuňava nadobúda platnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom a účinnosť 15.
dňom po vyvesení na úradnej tabuli Obce Šuňava.
3. Dňom schválenia VZN č. 3/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šuňava sa ruší
VZN č. 1/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šuňava a o zápise detí na plnenie
povinnej školskej dochádzky do základnej školy zriadenej Obcou Šuňava, schválené
obecným zastupiteľstvom dňa 28.03.2019 Uznesením č. 30/2019.
V Šuňave, 21.11.2019

Stanislav Kubaský
starosta obce Šuňava
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Doložka:
Návrh bol vyvesený na pripomienkovanie pred schválením: 05.11.2019
Pripomienky doručiť písomne do podateľne OcÚ alebo e-mailom na
office.sunava@gmail.com do 15.11.2019.
Záver z pripomienkovania: bez pripomienok
Návrh bol prerokovaný na zasadnutí OZ dňa 21.11.2019.
VZN č. 3/2019 bolo schválené: 21.11.2019
Vyvesené po schválení: 22.11.2019
Účinné: 07.12.2019
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