Všeobecne záväzné nariadenie obce Pribeta
o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach č. 1/2021

Obecné zastupiteľstvo v Pribete podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 28 ods. 5, § 114 ods. 6 a § 140
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 (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. z.“)

vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie, ktoré určuje výšku mesačného príspevku:
a) na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole podľa § 28 ods. 5 zákona
č. 245/2008 Z. z.,
b) na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady, ako aj podmienky
úhrady v školskej jedálni podľa § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z.,
c) na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí podľa § 114 ods. 6 zákona č.
245/2008 Z. z.,
§1
Príspevok na pobyt dieťaťa v materskej škole
(1) Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt
dieťaťa v materskej škole sa určuje sumou 7 eur.
(2) Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý
predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.
§2
Príspevok na náklady v školskej jedálni
(1) Podľa § 139 až 142 zákona č. 245/2008 Z.z. školské jedálne pri materskej a základnej
škole v obci Pribeta zabezpečujú stravovanie pre deti, žiakov, pedagogických
a nepedagogických zamestnancov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení.
Školská jedáleň pri základnej škole poskytuje stravovanie so súhlasom zriaďovateľa
a regionálneho úradu verejného zdravotníctva aj cudzím dospelým stravníkom.
Školská jedáleň pri materskej škole poskytuje stravovanie so súhlasom zriaďovateľa
a regionálneho úradu verejného zdravotníctva aj cudzím stravníkom (dospelým aj deťom).
(2) Stravníkom v školskej jedálni sa stáva dieťa materskej školy alebo žiak základnej školy na
základe podania prihlášky (zápisný lístok) na odber stravy podpísanej zákonným zástupcom.
Za tohto stravníka zákonný zástupca uhrádza poplatky podľa tohto paragrafu.
(3) Pre stravníkov stravujúcich sa v školskej jedálni materskej školy v obci Pribeta je
stanovené 1. finančné pásmo na nákup potravín v školskej jedálni.
(4) Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré nenavštevuje posledný

ročník vzdelávacieho programu odboru vzdelávania na materskej škole alebo navštevuje
posledný ročník materskej školy a jeden člen domácnosti si uplatnil nárok na sumu daňového
zvýhodnenia na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni materskej školy sa určuje
nasledovne:
a) na 1 desiatu ......................................................................................................... 0,34 eur,
b) na 1 obed .............................................................................................................0,80 eur,
c) na 1olovrant..........................................................................................................0,23 eur.
(5) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, ktoré navštevuje posledný
ročník vzdelávacieho programu odboru vzdelávania na materskej škole a ani jeden člen
domácnosti si neuplatnil nárok na sumu daňového zvýhodnenia a preukázal sa čestným
vyhlásením, alebo žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej
príjem je najviac vo výške životného minima je 1,30 eur.
(6) Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je teda možné poskytnúť
na deti v materskej škole nasledovne:
- automaticky všetky deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku, a to
vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti nie je možné si uplatniť nárok na zvýšený daňový
bonus;
- deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré dovŕšili 6 rokov veku, ak žijú v domácnosti, ktorej
členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr.
poberatelia dôchodkov, nezamestnaní).
(7) Vzniknuté finančné rozdiely pri stanovenej výške 1. pásma na nákup potravín v školskej
jedálni materskej školy a prijatej štátnej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa podľa ods. 5 uhrádza zriaďovateľ z rozpočtu obce.
(8) Pre stravníkov stravujúcich sa v školskej základnej školy v obci Pribeta je stanovené 1.
finančné pásmo na nákup potravín v školskej jedálni.
(9) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom žiakov v základnej škole, na ktorých
si ani jeden člen domácnosti neuplatnil nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované
dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov a nedovŕšilo 15 rokov veku a žije s ním v spoločnej domácnosti
a preukáže sa čestným vyhlásením, alebo žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc
v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima je 1,30 eur na 1
odobratý obed.
(10) Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je teda možné poskytnúť
na žiakov základnej školy nasledovne:
- žiakov ZŠ, ak žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo si nemohli uplatniť
nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, nezamestnaní);
- automaticky na žiakov ZŠ, ktorí už dovŕšili 15 rokov veku (napr. z dôvodu opakovania
ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky) a to vzhľadom na skutočnosť, že na tieto deti
nie je možné si uplatniť zvýšený daňový bonus.

(11) Vzniknuté finančné rozdiely prijatej štátnej dotácie na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa, ktoré navštevuje základnú školu a stanovenej výšky 1. pásma na nákup
potravín v školskej jedálni základnej školy budú použité na úhradu režijných nákladov.
(12) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný odhlásiť dieťa zo stravy najneskôr do 14.00 hod.
predchádzajúceho dňa. Ak zákonný zástupca neodhlási včas dieťa (žiaka) zo stravy,
neodhlásenú stravu je oprávnený odobrať, ale je povinný ju zaplatiť v plnej výške.
(12) Zamestnanci školy a školského zariadenia hradia stravné v zmysle § 152 Zákonníka
práce, pričom cena jedného hlavného jedla sa skladá z výšky príspevku na nákup potravín v
sume 1,26 eur a režijných nákladov na zhotovenie jedla sú vo výške 1,26 eur, spolu 2,52 eur.
(13) Cudzí stravníci – deti materskej školy hradia za dodané jedlo poplatok vo výške:
a) na 1 desiatu ................................................................. 0,68 eur, ktorý sa skladá z príspevku
na nákup potravín 0,34 eur a režijných nákladov na zhotovenie jedla vo výške 0,34 eur
b) na 1 obed ......................................................................1,60 eur, ktorý sa skladá z príspevku
na nákup potravín 0,80 eur a režijných nákladov na zhotovenie jedla vo výške 0,80 eur
c) na 1 olovrant................................................................. 0,46 eur, ktorý sa skladá z príspevku
na nákup potravín 0,23 eur a režijných nákladov na zhotovenie jedla vo výške 0,23 eur
(14) Cudzí dospelí stravníci hradia za hlavné jedlo poplatok vo výške 2,52 eur, ktorý sa
skladá z výšky príspevku na nákup potravín 1,26 eur a režijných nákladov na zhotovenie jedla
vo výške 1,26 eur.
(15) Tieto príspevky sa uhrádzajú najneskôr do 15. dňa predchádzajúceho kalendárneho
mesiaca poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na účet IBAN
SK3109000000000211882074.
(16) V prípade, že dieťa (žiak) má predpísané na základe lekárskeho potvrdenia diétne
stravovanie, ktoré upravuje § 140 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z., zriaďovateľ vyplatí štátnu
dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom, ak má na ňu dieťa (žiak) nárok, vo
výške stravnej jednotky v súlade s platným finančným pásmom v minimálnej hodnote 1,30
eur na dieťa (žiaka) zákonnému zástupcovi dieťaťa. Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka
k vyplateniu predloží zriaďovateľovi aktuálne potvrdenie od odborného lekára a potvrdenie
školskej jedálne, ktorú dieťa (žiak) navštevuje, že neodoberá stravu pripravovanú v školskej
jedálni. Školská jedáleň nevie zabezpečiť diétne jedlo pre deti, ktorých zdravotný stav, podľa
posúdenia odborného lekára (gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.) vyžaduje diétne
stravovanie.
§3
Príspevok na činnosť školského klubu detí
(1) Výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na
činnosť školského klubu detí určí riaditeľ základnej školy, ktorej je školský klub detí
súčasťou; sumou 4 eurá.
(2) Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý
predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.
§ 4

Zníženie alebo odpustenie príspevku
(1) Podľa § 28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. príspevok v materskej škole sa neuhrádza za
dieťa:
 ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 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,
 ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
(2) Podľa § 28 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. sa príspevok v materskej škole na základe
rozhodnutia zriaďovateľa 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 MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka
MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch
uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
(3) Riaditeľ školy, ktorej je školský klub detí súčasťou, môže rozhodnúť o znížení alebo
odpustení príspevku podľa, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu..
(4) Príspevok na činnosť školského klubu detí sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa
neuhrádza, ak bola prerušená prevádzka ŠKD rozhodnutím príslušného orgánu alebo bolo
prerušenie prevádzky zapríčinené inými závažnými dôvodmi. V týchto prípadoch uhrádza
zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
§5
Záverečné ustanovenie
(1) Obecné zastupiteľstvo v Pribete toto všeobecne záväzné nariadenie prijalo uznesením č.
649/2021 na svojom zasadnutí dňa 19.10.2021.
(2) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší všeobecne
záväzné nariadenie obce Pribeta č. 1/2019 o výške príspevkov v školách a školských
zariadeniach č. 1/2019 vrátane jeho dodatkov.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 04.11.2021.
V Pribete, 20.10.2021

Norbert Zsitva
starosta obce
VZN vyvesené dňa 20.10.2021

