VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ĽUBOCHŇA
č.2/2019
O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU DIEŤAŤA/ŽIAKA V ŠKOLE A ŠKOLSKÝCH
ZARIADENIACH V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI OBCE ĽUBOCHŇA

Obecné zastupiteľstvo obce Ľubochňa v zmysle § 6 ods.1 v spojení s § 4 ods. 3 písm. h) zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 140 ods. 9 a ods.
10 a § 142a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 375/2018 Z.z., ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí 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, sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia /ďalej len nariadenie/ o
určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka v škole a školských zariadeniach v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ľubochňa.

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje výšku
a) výšku a splatnosť mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt v materskej
škole (ďalej len „MŠ“),
b) výšku a splatnosť mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na činnosť školského
klubu detí (ďalej len „ŠKD“),
c) výšku a splatnosť príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady
a podmienky úhrady v školskej jedálni (ďalej len „ŠJ“),
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ľubochňa.

Čl. 2
Materská škola (MŠ)
1. Mesačný príspevok má čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ:.
MŠ
Výška príspevku v EUR
Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ vo veku od 2 do 3 rokov
25
Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ vo veku 3 – 6 rokov
v mesiacoch september až jún
Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ vo veku 3 -6 rokov
v mesiacoch júl až august

15
25
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a) Príspevok za čiastočnú úhradu nákladov v MŠ za pobyt dieťaťa do troch rokov uhrádza
zákonný zástupca dieťaťa do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši vek tri roky.
b) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
– ktoré má jeden rok pred plnením 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
- Ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
c) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom
- ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená
prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi,
v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku
2.

Príspevok sa uhrádza mesačne, najneskôr do 10. dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý sa
príspevok uhrádza. Spôsob platenia spresní riaditeľ MŠ vo vnútornom predpise.

Čl. 3
Školský klub deti (ŠKD)
1.

Zákonný zástupca prispieva mesačne na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v ŠKD :
na žiaka v ŠKD sumou: 10 EUR.

2.

Príspevok v ŠKD na základe rozhodnutia riaditeľa školy, ktorej súčasťou je ŠKD, je možné znížiť
alebo odpustiť, 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.

3.

Nárok na zníženie alebo odpustenie príspevku trvá len počas doby, kedy trvajú podmienky, ktoré
takúto zmenu odôvodňujú.

4.

Príspevok sa uhrádza mesačne vopred, najneskôr do 10. dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý sa
príspevok uhrádza. Spôsob platenia spresní riaditeľ školy vo vnútornom predpise.

Čl. 4
Školská jedáleň (ŠJ)
1.

ŠJ môže poskytovať svoje služby pre deti, žiakov a zamestnancov škôl a školských zariadení aj v
čase školských prázdnin so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného
zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“).

2.

Stravníkmi v ŠJ môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských zariadení; so súhlasom
zriaďovateľa a príslušného RÚVZ sa môžu v ŠJ stravovať aj iné fyzické osoby.

3.

ŠJ poskytuje stravovanie deťom/žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný
zástupca dieťaťa/žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
v nadväznosti na odporúčané výživové dávky v súlade s 2. finančným pásmom na nákup potravín
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vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov .
ŠJ

MŠ stravníci od 2 do 6 rokov
ZŠ stravníci od 6 do 11 rokov
ZŠ stravníci od 11 do 15 rokov
Zamestnanci škôl a školských zariadení
Iné fyzické osoby so súhlasom príslušného RÚVZ

Druh jedla
desiata
obed
olovrant
obed
obed
obed
obed

Stravná
jednotka EUR
0,36
0,85
0,24
1,15
1,23
1,33
1,33

Režijné
náklady EUR
0,00
0,30
0,00
0,30
0,30
1,82
1,82

4.

Príspevok na úhradu režijných nákladov sa uhrádza zákonný zástupca za dieťa/žiaka, resp.
dospelý stravník, ktorému bolo poskytnuté stravovanie za každé nahlásené hlavné jedlo.

5.

Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni sa zníži o
výšku poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného
právneho predpisu /1 , ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy za každý deň, v ktorom
sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu. Zákonný
zástupca je povinný uhrádzať za stravu finančné prostriedky vo výške rozdielu medzi
poskytnutou dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a výške nákladov na
nákup potravín a režijných nákladov podľa § 4 ods. (3) tohto VZN.

6)

Príspevok zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni sa zníži o
výšku poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom žiaka podľa osobitného
právneho predpisu /1 , ktorý sa zúčastnil vyučovania v základnej škole a odobral stravu. Zákonný
zástupca je povinný uhrádzať za stravu finančné prostriedky vo výške rozdielu medzi
poskytnutou dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a výške nákladov na
nákup potravín a režijných nákladov podľa § 4 ods. (3) tohto VZN

7)

Ak dieťa posledného ročníka materskej školy, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára
zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie a neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ
nezabezpečil diétne jedlo, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa podľa osobitného právneho predpisu / 1 vyplatí zriaďovateľ zákonnému zástupcovi
dieťaťa prostredníctvom materskej školy.

8)

Ak žiak základnej školy, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje
osobitné stravovanie a neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo,
poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného
právneho predpisu / 1 vyplatí zriaďovateľ zákonnému zástupcovi žiaka prostredníctvom
základnej školy.

9)

Dospelá osoba (stravník) uhrádza za jedno hlavné jedlo poplatok, ktorý sa skladá z príspevku vo
výške nákladov na nákup potravín uvedeného v § 4 ods. (3) tohto VZN a režijných nákladov.
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Čl. 7
Záverečné ustanovenia
1)
2)
3)

4)

Toto VZN č. 2/2019 schválilo Obecné zastupiteľstvo Ľubochňa na svojom zasadnutí dňa
26.06.2019 uznesením č. 27/2019.
2) Toto VZN č. 2/2019 nadobúda účinnosť dňom 01.09.2019
3) Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubochňa č.
5/2015 schválené dňa 26.02.2015 uznesením 28/2015.
Návrh VZN bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce dňa
10.6.2019.

Ing. Peter Dávidík
Starosta obce Ľubochňa
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