SCHVÁLENÉ VZN
VYVESENÉ NA ÚRADNEJ TABULI OBCE OŠČADNICA DŇA 17.12.2021

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1612/2021/2
ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Oščadnica
Čl. I
Úvodné ustanovenia
§1
Predmet úpravy
Obec Oščadnica v súlade s ustanovením § 6 a § 11 ods.4 písm.g ) zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28, § 114, § 140, §141 zákona č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v
zmysle § 6 ods. 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto vydáva všeobecne záväzné
nariadenie, ktorým určuje výšku príspevku zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v materskej škole,
výšku príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školskom klube detí
a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v zariadeniach školského
stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica.
Čl. II
Určenie výšky príspevkov
§2
Výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu
na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy
1. V súlade s § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. /školský zákon/ výšku mesačného príspevku
zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy zriadenej obcou určí zriaďovateľ
všeobecne záväzným nariadením.
2. Obec Oščadnica, zriaďovateľ uvedených materských škôl ,určuje výšku mesačného príspevku
zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v materskej škole nasledovne:
MŠ Oščadnica – Píla 22
13,00 € / mesačne
MŠ Oščadnica – Ústredie 1579
13,00€ / mesačne
MŠ Oščadnica – Rovne 1492
13,00€ / mesačne
3. 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,
4. 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 príspevku určeného v ods. 4.
5. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť mesačný príspevok vopred, najneskôr do 10. dňa
v kalendárnom mesiaci.
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§3
Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosti školského klubu detí
1. V súlade s § 114 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. /školský zákon/ výšku mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí určí všeobecne záväzným nariadením
obec, ktorá je jeho zriaďovateľom.

2. Obec Oščadnica, zriaďovateľ školského klubu detí, určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí
10,00 € / mesačne.
3. Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, 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.
4. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť mesačný príspevok vopred, najneskôr do 10. dňa
v kalendárnom mesiaci.
§4
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín, výška príspevku na režijné
náklady a podmienky úhrady v zariadení školského stravovania
1. V súlade s § 140 ods. 10 zákona a § 141 ods. 6 č. 245/2008 Z. z. /školský zákon/ výšku príspevku

na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady
v zariadeniach školského stravovania , ktorých zriaďovateľom je obec alebo samosprávny
kraj, určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.
2. Obec Oščadnica, zriaďovateľ zariadení školského stravovania, určuje príspevok zákonného
zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín v súlade s Finančnými pásmami
nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov, ktoré vydalo
MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 1.9.2019 a výšku príspevku na režijné náklady nasledovne:
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0,33

1,63

1,33

1,33

1,72

3,05

-

3,05
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3. Podmienky úhrady nákladov v zariadení školského stravovania
a. Zákonný zástupca dieťaťa/ žiaka uhrádza príspevok na stravovanie mesačne vopred, najneskôr
do 28. dňa v mesiaci na účet školskej jedálne (číslo účtu viď. zápisný lístok ), resp. v hotovosti
u pani vedúcej ŠJ.
b. Zákonný zástupca, ktorý poberá dotáciu na stravu, je povinný uhradiť v januári zálohovú
platbu za neodhlásené obedy vo výške 30€ na účet školskej jedálne (číslo účtu viď. zápisný
lístok), resp. v hotovosti u pani vedúcej ŠJ. Záloha musí zostať na každý mesiac vo výške 30€.
V prípade poklesu zálohy (zúčtované platby za neodhlásené obedy) je zákonný zástupca
povinný stanovenú výšku dorovnať v nasledujúcom mesiaci.
c. Úhrada zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý poberá dotáciu na stravu, sa znižuje o poskytnutú
dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom o 1,30 € podľa osobitného predpisu iba v
prípade, ak sú splnené obidve podmienky súčasne, t.j. dieťa/žiak sa zúčastní výchovnovzdelávacieho procesu v škole a odoberie obed.
d.

V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole je povinnosťou zákonného zástupcu
odhlásiť dieťa zo stravy deň vopred (on-line na web. stránke jedálne, prostredníctvom
SMS na tel .č. uvedenom v zápisnom lístku, prípadne osobne v ŠJ. )

Len v prípade náhleho ochorenia dieťaťa/žiaka bude možné v daný deň odhlásiť dieťa/žiaka
najneskôr do 5:30 hod. ráno.
f. Za neodhlásenú stravu sa dotácia na stravu neposkytuje.
g. Ak zákonný zástupca neodhlási dieťa/žiaka v stanovenom termíne, je povinný uhradiť stravný
lístok v plnej výške, zároveň má právo v prvý deň neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole odobrať si
túto stravu v jednorazovom obale – poplatok za obal 0,20€.
h. Preplatky zo zálohových platieb budú zákonným zástupcom vrátené najneskôr v nasledujúcom
mesiaci po skončení nároku na dotáciu.
e.

4. Obec Oščadnica, ako zriaďovateľ zariadení školského stravovania (ŠJ a VŠJ), môže rozhodnúť o
zrušení, alebo odpustení príspevku v prípadoch stanovených zákonom. 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. III
Záverečné ustanovenia
Toto VZN zároveň ruší platnosť Všeobecne záväzného nariadenia Obce Oščadnica č.1312/2018/2,
schváleného obecným zastupiteľstvom dňa 15.01. 2021 vrátane dodatkov.
Na všeobecnom záväznom nariadení 1612/2021/2 sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce Oščadnica
na svojom zasadnutí dňa 16.12.2021 a vyhlásené bolo dňa 17.12.2021.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia.
V Oščadnici dňa 17.12.2021

Ing. Marián Plevko
starosta obce

