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MVDr.Tibor Kostovčík
starosta obce

Obec Krásnovce podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 115 ods. 5, § 116 ods. 6 a § 140
ods. 9 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003
Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov v y d á v a
toto všeobecne záväzné nariadenie, na ktorom sa podľa § 6 ods. 1 a ustanovení § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Krásnovciach

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Obce Krásnovce č. 1 / 2017

o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí /žiakov a dospelých
na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole,
v školskej jedálni v Krásnovciach

ODDIEL I.
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je určenie výšky príspevkov
na čiastočnú úhradu výdavkov v jednotlivých druhoch škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Krásnovce od zákonných zástupcov detí/žiakov a dospelých:
I. ČASŤ

- Príspevky v materskej škole (ďalej len MŠ) od zákonných zástupcov detí,

II. ČASŤ - Príspevky v školskom klube detí (ďalej len ŠKD) od zákonných zástupcov žiakov,
III. ČASŤ - Príspevky v školskej jedálni (ďalej len ŠJ, VŠJ) od zákonných zástupcov detí /
žiakov a dospelých stravníkov :
a) príspevky v ŠJ - od zákonných zástupcov detí MŠ, žiakov ZŠ (v členení na I. a II. stupeň),
- od dospelých stravníkov,
b) príspevky v ŠJ - za deti/žiakov v hmotnej núdzi.

I. ČASŤ
V súlade s § 28 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu.
Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou prispieva zákonný zástupca dieťaťa na
čiastočnú úhradu nákladov mesačne na jedno dieťa
10,00€ ( Desať euro)
(najviac 15 % životného minima pre 1 nezaopatrené dieťa – t.j. max.12,998 €)
Výška príspevku je určená v súlade s § 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) v nadväznosti na § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime,
v platnom znení.

-

2 -

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet MŠ.
Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ 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,
d) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych
dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom (vopred
zaplatený príspevok sa v prípade potreby rieši kompenzáciou v nasledujúcom mesiaci),
e) ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ
zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi – v týchto prípadoch zákonný
zástupca uhrádza pomernú časť.

II. ČASŤ

Príspevok v školskej jedálni (ďalej len ŠJ) od zákonného zástupcu žiakov a dospelých
stravníkov
V súlade s § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) činnosť
v školskej jedálni sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu. V súlade s § 140 ods. 11 uvedeného zákona
MŠVVaŠ SR stanovilo finančné pásma určujúce rozpätie na nákup potravín na jedno hlavné jedlo
podľa vekových kategórii viď. príloha 1.
Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca neplnoletého žiaka alebo dospelý stravník vo výške
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov je uvedený v prílohe 3.
Aktuálna výška poplatku podľa skutočných nákladov na prípravu jedného hlavného jedla
s dodržaním odporúčaných výživových dávok pre jednotlivé vekové kategórie v súlade s § 140 ods.
10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní sa určí rozhodnutím starostu.
Príspevky sa uhrádzajú vopred do 25. dňa v mesiaci za celý nasledujúci mesiac bankovým prevodom
alebo poštovou poukážkou na účet školskej jedálne pri Materskej škole Krásnovce

Príspevok v ŠJ na jedno hlavné jedlo sa uhrádza len čiastočne, ak zákonný zástupca neplnoletého
žiaka je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a ÚPSVaR zaradí dieťa/žiaka do zoznamu na
poberanie dotácií v súlade so zákonom NR SR č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti
MPSVaR SR v znení neskorších predpisov a poskytne dotáciu na stravu . Výška poplatku sa znižuje
o schválenú dotáciu.

ODDIEL II.
Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Krásnovciach dňa
........................a bolo schválené uznesením č................................. Toto všeobecne záväzné
nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradných tabuliach obce .

MVDr.Tibor Kostovčík
starosta obce

Príloha 1 Finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo
Príloha 2 Výpočet režijných nákladov na jedno jedlo a úhrady za stravovanie pre dospelých stravníkov
Príloha 3 Rozhodnutie

Finačné pásma
Príloha 2

Výpočet režijných nákladov na jedno jedlo
a úhrady za stravovanie pre dospelých stravníkov

P. č.

Rozpis režijných nákladov za rok
2017 za ZŠS

2

Hrubá mzda zamestnancov zariadenia
školského stravovania
Poistné na sociálne poistenie a verejné
zdravotné poistenie (odvody)

3

Elektrická energia

4

Plyn

5

Voda

6

Náklady na teplo

7

Zakúpený inventár

8

Náklady na čistiace prostriedky
Nákup ochranných pracovných pomôcok
(odev, obuv)

1

9
10
11
12

13

14

15

16

17
18

EUR

Náklady na opravu a údržbu
Ostatné náklady (telefón, poštovné, vývoz
odpadu a pod.)
Režijné náklady za rok 2010 spolu
Počet vydaných hlavných jedál pre
všetkých stravníkov za rok 2010 (obedy,
večere + 1/5 doplnkových jedál)
Režijné náklady na jedno hlavné jedlo
(režijné náklady za rok vydeliť počtom
vydaných jedál)
Finančné náklady na nákup potravín na
jedno jedlo pre dospelého stravníka
(stravníci od 15 - 18/19 rokov)
Cena jedla pre dospelého stravníka
(finančné náklady na potraviny + režijné
náklady na jedno hlavné jedlo)
Zamestnávateľ hradí
(minimálne 55 % ceny jedla v zmysle §
152 Zákonníka práce)
Úhrada dospelého stravníka za jedno
jedlo

V .......................... dňa...................................
Vypracoval:

Riaditeľ školy,
školského zariadenia:

OBEC K R Á S N O V C E

ROZHODNUTIE
V súlade s § 140 ods. 9, 10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
činnosť v školskej jedálni sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu, štatutár zriaďovateľa určuje výšku
poplatkov od 1.9.2011 nasledovne:
a)
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školskej jedálni (ŠJ) v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce je na jedno jedlo:
I. stravník MŠ od 2 - 6 rokov: celodenná strava : vo výške 2 finančného pásma 1,27 €
Z toho : desiata : 0,30 €
obed :
0,72 €
olovrant : 0,25 €
Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa / žiaka, je určený vo výške nákladov
na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky (§140 ods.10 zákona).
II. dospelý stravník :výška . finančného pásma :
1,26 €
+ réžia
: 1,00 €
Spolu dospelý na ŠJ
: 2,26 €
vlastný zamestnanec : zamestnávateľ hradí 55 %, t.j. 1,24 €
zamestnanec hradí 45 %,
1,02 €
(z toho mu ešte prispieva SF podľa Kolektívnej zmluvy)
cudzí / iný dospelý hradí celú výšku ............... €
( finančné pásma sú uvedené v Prílohe 1)
Príspevky sa uhrádzajú vopred do 25. dňa v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci za celý mesiac na
bankový účet príslušnej ŠJ (bankovým prevodom, poštovou poukážkou).

b)
Úhrada nákladov na potraviny na jeden deň pri deťoch / žiakoch v hmotnej núdzi bude kryté
nasledovne:
- stravník MŠ od 2 – 6 rokov - uhrádza ........... € Úrad práce , soc.vecí a rod. SR (ÚPSVaR)
- uhrádza ........... € rodič
Príspevky od rodičov sa uhrádzajú vopred do 25.dňa v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci za celý
mesiac a podľa usmernenia ÚPSVaR.

MVDr.Tibor Kostovčík
Starosta obce

