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Obecné zastupiteľstvo v Zlatnej na Ostrove v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, §
116 ods. 6 a § 140 ods. 9 a ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva toto

„ Návrh“
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zlatná na Ostrove
č. 5/2022
o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zlatnej na Ostrove
Čl. I
Úvodné ustanovenia
Obsahom tohto VZN je určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zlatná na Ostrove, ako to predpokladá zákon č.
245/2008 Z,z, o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
Čl. II
Výška príspevku 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 podľa prílohy č. 1 tohto VZ.
2. Príspevok sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi školy doklad o tom, že je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevok k dávke v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
3. Príspevok na základe tohto VZN sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným
spôsobom,
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin,
c) počas prerušenia prevádzky materskej školy, ktorá bola zapríčinená zriaďovateľom,
d) Z iných závažných dôvodov, ktoré môže zohľadniť a uznať riaditeľ školy.
4. V prípadoch podľa bodu 3 písm. a) až d) uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného
príspevku na základe rozhodnutia riaditeľa školy. Žiadosť na úhradu pomernej časti sa podáva
priamo v materskej škole. K žiadosti je nutné doložiť preukázateľné doklady (napr.
potvrdenie od lekára....). Výšku pomernej časti príspevku určí riaditeľ ZŠ s MŠ v Zlatnej na
Ostrove vo svojom vnútornom predpise.
5. Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne. Ďalšie podrobnosti o spôsobe úhrady určí
riaditeľ ZŠ s MŠ v Zlatnej na Ostrove vo svojom vnútornom predpise.

Čl. 3
Čiastočná úhrada nákladov v školských jedálňach
1. Školské jedálne poskytujú svoje služby pre deti žiakov a zamestnancov školy a školských
zariadení.
2. Stravníkom v školských jedálňach sú deti, žiaci a zamestnanci škôl a školských zariadení,
pracovníci pracujúci na stály pracovný úväzok v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce. Ďalej môžu byť stravníkom : lekári pôsobiaci v Obci Zlatná na Ostrove, pedagógovia
v dôchodkovom veku a dôchodcovia s trvalým pobytom v Zlatnej na Ostrove.
3. Školská jedáleň poskytuje stravovanie aj iným fyzickým osobám ako sú uvedené v bode 2
tohto článku, a to v súlade so súhlasom Obce Zlatná na Ostrove a príslušného
regionálneho úradu verejného zdravotníctva (napr. počas letných táborov detí,
športových sústredení a pod.) Úhrada nákladov je vypočítaná podľa výživových dávok a je
v prílohe č. 1 tohto VZN.
4. Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza
zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov, v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa prílohy č. 1 tohto VZN.
5. Pre dieťa, ktorého zákonný zástupca predloží zriaďovateľovi školy príslušné doklady, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi v zmysle
zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov je výška príspevku uvedená v prílohe č. 1 tohto VZN.
6. Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne. Ďalšie podrobnosti o spôsobe úhrady určí
riaditeľ ZŠ s MŠ v Zlatnej na Ostrove vo svojom vnútornom predpise.
7. Štátnu dotáciu dostane dieťa alebo žiak len vtedy, keď sa zúčastní výchovno - vzdelávacej
činnosti materskej školy alebo vyučovania základnej školy.
8. V prípade ak sa dieťa nezúčastní výchovno - vzdelávacej činnosti materskej školy alebo
vyučovania základnej školy a za daný deň nie je odhlásený zo stravy vopred najneskôr do
13.00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa zákonný zástupca uhradí za príslušný deň
náklady za stravu v celej výške. Za neodhlásené dni zákonný zástupca má právo odobrať
stravu.
9. Vždy do 5. dňa septembra školského roka treba zložiť zákonnému zástupcovi kauciu 20,EUR, z čoho by bola odrátaná cena stravovania, keď sa dieťa alebo žiak nezúčastní na
výchovno - vzdelávacej činnosti, a vopred nebol odhlásený zo stravy.
Čl.4
Školský klub detí
1.
2.

3.

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu prispieva mesačne
zákonný zástupca dieťaťa vo výške určenej v prílohe č. 1 tohto VZN.
Pre dieťa, ktorého zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku
dávky hmotnej núdze a predloží riaditeľovi základnej školy príslušné doklady o poberaní
dávky, je výška príspevku určená v prílohe č. 1 tohto VZN.
Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne. Ďalšie podrobnosti o spôsobe úhrady určí
riaditeľ ZŠ s MŠ v Zlatnej na Ostrove vo svojom vnútornom predpise.

Čl. 5
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce v lehote
uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších
predpisov.
2. Na tomto VZN sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Zlatnej na Ostrove dňa ........
3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023
4. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 1/2019 o výške príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zlatná
na Ostrove

..........................................
Ing. Eva Varjúová
starostka obce

Príloha č. 1 k VZN Obce Zlatná na Ostrove č. 5/2022

4. finančné pásmo – platné od 01.01.2023
(pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zlatná na Ostrove)

Bežné stravovanie

Desiata

Obed

Olovrant

Spolu

Materská škola
(stravník od 2 – 5 rokov)

0,55

1,30

0,45

Materská škola (stravník
predškolská dochádzka, hmotná
núdza, životné minimum)
Základná škola
(stravník od 6 – 11 rokov)

0,55

1,30

-

Základná škola
(stravník od 6 – 11 rokov/ hmotná
núdza, životné minimum)
Základná škola
(stravník od 11 – 15 rokov)
Základná škola
(stravník od 11 – 15 rokov/ hmotná
núdza, životné minimum)
Zamestnanci škôl a školských
zariadení a iné fyzické osoby




2,30

Dotácia na
podporu
výchovy
k stravovacím
návykom
dieťaťa/žiaka
-

Úhrada
zákonného
zástupcu
alebo
dospelej
osoby
2,30

0,45

2,30

1,30

1,00

1,90

-

1,90

-

1,90

-

1,90

-

1,90

1,30

0,60

-

2,10

-

2,10

-

2,10

-

2,10

-

2,10

1,30

0,80

-

2,60

-

2,60

-

-

Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 3,00 EUR.
Na čiastkovú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu prispieva mesačne
zákonný zástupca dieťaťa 3,00 EUR.

