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NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kurima
č. 2/2019
o príspevkoch a poskytnutí dotácie v školských zariadeniach

Obecné zastupiteľstvo v Kurime v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
znení neskorších predpisov a § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z o výchove
a vzdelávaní(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle novely
zákona č.544/2010 Z. z. o dotáciách, ktorá sa týka dotácie na stravu s účinnosťou od 1.1.2019,
vydáva toto nariadenie.
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Článok 1
Úvodné ustanovenie
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ustanovuje spôsob určenia úhrady a výška
úhrady príspevkov v školských zariadeniach v zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V školských zariadeniach zriadených Obcou Kurima sa budú uhrádzať tieto príspevky:
1. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov materskej
školy.
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí..
3. Príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií.

Článok 2
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 6,00 € pri celodennom pobyte
a 4,00 € ak dieťa pobudne iba dopoludnia.
2. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré ma l rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ktoré je umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu,
c) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dni z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom,
d) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola
prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závaţnými
dôvodmi. V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného
príspevku.
3. Príspevok podľa čl. 2 sa zníţi o 50% a pri kaţdom ďalšom dieťati o 25% ak zákonný
zástupca dieťaťa o to písomné poţiada a predloţí riaditeľovi materskej školy doklad o
tom, ţe je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
podľa osobitného predpisu1/.
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Zákon č. 599/2003 Z.z.. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
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4. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
5. Ak počet detí klesne na 8 a menej, z dôvodu racionálneho hospodárenia, bude zariadenie
mimo prevádzky.

Článok 3
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube deti
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva
zákonný zástupca ţiaka mesačne sumou 2,00 €.
2. Príspevok podľa čl. 3 ods. 1 sa zníţi na 1,00 €, ak o to zákonný zástupca písomne
poţiada a predloţí doklad o tom, ţe je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu1/,
3. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
Článok 4
Príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín
1. Čiastočnú úhradu nákladov uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo ţiaka na nákup
potravín podľa vekových kategórii stravníkov v nadväznosti na odporučané výţivové
dávky následovne v 1. finančnom pásme :

obed
olovrant 0,23 €

- dieťa materskej školy
v tom desiata
0,80 €

1,37 €
0,34 €

- ţiak na I. stupni základnej školy 1,08 €
- ţiak na II. stupni základnej školy 1,16 €
- dospelá osoba
1,26 €
2. Príspevok podľa čl. 4 ods.1 sa zníţi, ak o to písomne poţiada zákonný zástupca dieťaťa
alebo ţiaka a predloţí doklad o tom, ţe je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a
príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,1/ na čiastku stanovenú výnosom Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR o poskytovaní dotácii zo 14. decembra 2005 č. 3749/2005II/1.
3. Príspevok je moţné vopred vo viacerých mesačných splátkach. Spôsob úhrady
jednotlivých príspevkov určí riaditeľ školy alebo školského zariadenia.
4. Ţiadosti o zníţenie, prípadne odpustenie poplatkov podľa čl. 2 ods. 2b, čl.3 ods.2, čl.4
ods. 2 predloţí ţiadateľ riaditeľovi školy alebo riaditeľovi školského zariadenia.
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Zákon č. 599/2003 Z.z.. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Článok 5
Dotácia na stravovanie
1. Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým návykom,
ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu.
2. Dotácia na stravu je príspevkom štátu na stravovanie detí v materských a základných
školách. Podľa § 4 ods. 6 zákona č. 544/2010 Z.z. sa poskytne v sume 1,20 eura za kaţdý deň,
v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo v
základnej škole a odobralo stravu.
3. Dotácia je určená na obed a iné jedlo.
4. Pre potreby tohto VZN sa za iné jedlo v zmysle § 4 ods. 3 Zákona 544/2010 Z.z. povaţuje
doplnkové jedlo (desiata a olovrant).
5. Pre dieťa materskej školy, ktoré je v poldennej výchove, je podmienkou pre uplatnenie
dotácie (okrem desiaty) odobratie aj obeda.
Článok 6
Podmienky na dotácie na stravovanie
1. Dotácia na stravu bude od 01.01.2019 poskytnutá školským stravovacím zariadeniam:
a) plošne na všetky deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy, a to bez
ohľadu na to, či nasledujúci školský rok nastúpia resp. nenastúpia do prvého ročníka
základnej školy, alebo opakovane navštevujú posledný ročník materskej školy
b) na dieťa vo veku 2 – 5 rokov, ktoré navštevuje materskú školu, ak ţije v
domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo príjem ktorej je najviac
vo výške ţivotného minima
c) na dieťa navštevujúce materskú školu, ak v materskej škole je najmenej 50 % detí z
domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
d) na dieťa navštevujúce základnú školu, ak ţije v domácnosti, ktorej sa poskytuje
pomoc v hmotnej núdzi alebo príjem ktorej je najviac vo výške ţivotného minima
e) na dieťa navštevujúce základnú školu, ak v základnej škole je najmenej 50 % detí z
domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
2. Dotácia na stravu bude od 01.09.219 poskytnutá školským stravovacím zariadeniam:
a) deti, navštevujúce posledný ročník materskej školy
b) všetky deti, navštevujúce základnú školu
c) deti vo veku 2 – 5 rokov, navštevujúce materskú školu a ţijúce v domácnosti, ktorej
sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo príjem ktorej je najviac vo výške ţivotného
minima
d) deti navštevujúce materskú školu, ak v materskej škole je najmenej 50 % detí z
rodín, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.
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Článok 7
Nárok na dotáciu
Zariadenie školského stravovania si nárok na dotáciu môţe uplatniť len ak sa dieťa v
príslušný deň zúčastní výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo v základnej
škole a odoberie stravu.
Článok 8
Poplatok za stravu
Poplatok za stravu pre dieťa materskej školy a základnej školy je stanovený podľa finančného
pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od
01.09.2019 vydaného MŠVVŠ SR.

Článok 9
Finančný limit na stravu
Finančný limit na stravu je
a) pokiaľ je schválený finančný limit niţší ako je výška dotácie, zostávajúci rozdiel je
moţné pouţiť na doplnkové jedlo (zakúpenie ovocia a pod.) alebo na prevádzkové
náklady zariadenia školského stravovania (reţijné náklady).
b) V prípade vyššieho schváleného finančného limitu ako je výška dotácie, zákonný
zástupca dieťaťa uhrádza zostávajúci rozdiel.

Článok 10
Povinnosti zákonného zástupcu
Zákonný zástupca je povinný:
a) prihlásiť a odhlásiť dieťa zo stravy,
b) odhlásiť dieťa zo stravy vţdy deň vopred do 14.00 hod. u vedúcej školskej jedálni,
c) zákonný zástupca, ktorý neodhlásil dieťa/ţiaka do 14:00 hod. predchádzajúceho dňa
z dôvodu, ţe dieťa /ţiak ochorel, v prvý deň choroby si zákonný zástupca môţe obed
odobrať do obedára, ale v takom prípade stravník uhrádza plnú výšku príspevku na
stravovanie za jedlo,
d)uhradiť poplatok za jedlo vo výške stanoveného finančného pásma za kaţdý deň, v
prípade, ţe nesplnil povinnosť odhlásiť dieťa zo stravy a to najneskôr v deň úhrady
stravy nasledujúci mesiac,
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e) uhradiť rozdiel medzi stanoveným limitom a štátnou dotáciou za stravu dieťaťa za
kaţdý deň, v ktorom sa zúčastnilo vyučovacieho procesu a odobralo obed do konca
mesiaca, vopred za celý mesiac platbou v hotovosti.

Článok 11
Diétne stravovanie
V prípade, ţe si zdravotný stav dieťaťa vyţaduje osobitné stravovanie:
a) predloţí zákonný zástupca dieťaťa škole alebo školskému zariadeniu zápisný lístok
na diétne stravovanie s písomným potvrdením lekára – špecialistu,
b) riaditeľ školy alebo školského zariadenia vydá rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí
dieťaťa na diétne stravovanie,
c) ak riaditeľ školy alebo školského zariadenia vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na
diétne stravovanie, poskytne mu zariadenie školského stravovania diétne stravovanie,
ak ho zabezpečuje,
d) ak zariadenie školského stravovania nemôţe zabezpečiť diétne jedlo dieťaťu, u
ktorého podľa potvrdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyţaduje osobitné
stravovanie, dotáciu na stravu v sume 1,20 eura vyplatí rodičovi dieťaťa alebo ţiaka
zriaďovateľ školského zariadenia, poukázaním na účet rodiča v banke do 10 dní za
predchádzajúci mesiac.
Článok 12
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kurima o poskytnutí príspevku a dotácie
nadobúda platnosť dňom schválenia v Obecnom zastupiteľstve v Kurime.
2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
obce Kurima.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Kurima dňa
............... 2019 uznesením č...............
4. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom ..............
5. Účinnosťou tohto VZN stráca platnosť VZN č. 2/2018 zo dňa 31.8.2018.

V Kurime dňa .................. 2019

Ján Bartoš
starosta obce
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