VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE
DAVIDOV Č. 34/2019
K VÝŠKE PRÍSPEVKOV ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU
ŽIAKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY ALEBO DIEŤAŤA MATERSKEJ ŠKOLY
NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU VÝDAVKOV V ŠKOLE
Obecné zastupiteľstvo v Davidove v zmysle § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 28, 114 a 140 zákona č.
245/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zák. č. 245/2008 Z.z.) sa uznieslo dňa 16.08.2019 č. 76/2019 na tomto všeobecne
záväznom nariadení obce k výške finančných nákladov na nákup potravín pre školské
stravovanie a poplatku zákonného zástupcu žiaka základnej školy alebo dieťaťa
materskej školy na čiastočnú úhradu výdavkov základnej školy alebo materskej školy.
Čl. 1
Účel nariadenia
1/ Nariadením sa určuje výška finančných nákladov (finančné pásmo) na jedno jedlo, na
nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové
dávky, zásady pre zostavovanie jedálnych lístkov a dodržiavanie materiálno-spotrebných
noriem pre školské stravovanie.
2/ Nariadením sa určuje príspevok zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú
úhradu nákladov spojených so stravovaním detí alebo žiakov.
3/ Nariadením sa určuje výška finančného príspevku zákonného zástupcu žiaka základnej
školy na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí.
4/ Nariadením sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa materskej školy na
čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy.
Čl. 2
Finančné náklady na nákup potravín
Na základe finančného pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov, ktoré zverejnilo v zmysle § 140 ods. 13 zák. č. 245/2008 Z. z
Ministerstvo školstva SR, určuje sa výška finančných nákladov na nákup potravín na jedno
jedlo podľa vekových kategórií stravníkov nasledovne:
Finančné pásmo 1:
a) deti materskej školy
b) deti základnej školy
c) zamestnanci školy
d) cudzí stravníci

- 1,37 € ( desiata 0,34 €, obed 0,80 €, olovrant 0,23 €)
- 1,08 € ( obed 1,08 €)
- 1,26 €
- 1,26 €.

Čl. 3
Príspevok zákonného zástupcu na stravovanie
1/ Zákonný zástupca žiaka alebo dieťaťa školy v zmysle § 140 ods. 10 zák. č. 245/2008 Z. z.
uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške finančných nákladov na nákup
potravín podľa vekových kategórií, bez úhrady režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál
a nápojov nasledovne:
a) zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole do 5 rokov - 1,37 €
b) zákonný zástupca dieťaťa v materskej škole predškolák - 0,17 €
c) zákonný zástupca žiaka základnej školy:
bez poplatku.
2/ Zriaďovateľ školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa
odseku 1, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej
núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. To neplatí, ak ide
o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách
v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Čl. 4
Dotácia štátu na stravovanie
Dotácia štátu na stravovanie v školskom zariadení pre deti materskej školy – predškoláci
a deti základnej školy je stanovená na 1,20 € na žiaka a deň.
Čl. 5
Príspevok na ŠKD
1/ Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu žiaka základnej školy na čiastočnú
úhradu nákladov na školský klub detí je v zmysle § 114 ods. 6 a 7 zák. č. 245/2008 Z. z.
3,00 €.
2/ Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku
podľa odseku 1, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného
predpisu.
Čl. 6
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
1/ Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa materskej školy na čiastočnú
úhradu výdavkov materskej školy je v zmysle § 28 ods. 5 zák. č. 245/2008 Z. z. vo výške
6,00 €.
2/ Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy 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.

3/ Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na 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 alebo bola prerušená
prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi;
v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
Čl. 7
Prechodné ustanovenia
Účinnosťou tohto VZN č. 34/2019 k výške finančných nákladov na nákup potravín pre
školské stravovanie a poplatku zákonného zástupcu žiaka základnej školy alebo dieťaťa
materskej školy na čiastočnú úhradu výdavkov základnej školy alebo materskej školy, stráca
platnosť VZN č. 20/2016 zo dňa 29.01.2016
V Davidove 16.08.2019
Ing. Jozef Vaľko
starosta obce
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