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Všeobecne záväzné nariadenie obce Chľaba
č. 1/2019
o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov
predškolského zariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie obce Chľaba
o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
predškolského zariadenia
č. 1/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Chľaba vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods.
1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 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 a v zmysle § 28 ods. 5 a § 140 ods. 8, 9 a
10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov sa uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení
§1
Predmet úpravy
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje:



výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

a podmienky úhrady, ktorý je povinný uhrádzať zákonný zástupca dieťaťa - rodič alebo
iná fyzická osoba než rodič, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo pestúnskej
starostlivosti na základe rozhodnutia súdu na jedno dieťa.
§2
Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a
podmienky úhrady tohto príspevku
1. V zmysle § 28 zákona č. 245/2008 Z.z. za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej
obcou prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy
mesačne na jedno dieťa sumou neprevyšujúcou 7,5 % sumy životného minima pre
jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.
2. Výška mesačného príspevku za pobyt v materskej škole je 5,00 €.
3. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zákonný zástupca uhrádza v hotovosti
priamo do pokladne materskej školy vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
4. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov.
Uvedené musí zákonný zástupca v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. (školský
zákon) preukázať.
c) v čase letných školských prázdnin, kedy je prerušená prevádzka materskej školy,
alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom, alebo
inými závažnými dôvodmi.
d) 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.
§3
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školskej jedálni
1. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo
výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s
finančnými pásmami v nadväznosti na odporúčané výživové dávky určené
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR bez úhrady režijných nákladov na
výrobu, výdaj jedál a nápojov.
2. Veľkosť porcie jedla je daný vekovou kategóriou stravníka podľa zákonných
výživových dávok.
3. Veľkosť porcie dospelej osoby, t.j. zamestnanca školy je zhodná s normou žiaka
strednej školy. Školská jedáleň neposkytuje stravu v reštauračných normách.
4. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni je nasledovný:
2. finančné pásmo:
Dotácia na
Spolu
Príspevok podporu
náklady na ZZ na
dieťaťa
nákup
režijné k stravova
náklady
cím
Olovrant potravín
návykom

Náklady na nákup potravín na
jedno jedlo - 2. finančné pásmo
Ukazovateľ

MŠ denná (stravník
- dieťa MŠ)
MŠ denná (stravník
- dieťa MŠ, rok pred
plnením povinnej
školskej dochádzky)
SŠ od 15 do 19 rokovstravník -zamestnanci
MŠ

Platba ZZ
za jeden
deň (réžia
a doplatok
na nákup
potravín)

Desiata

Obed

0,36

0,85

0,24

1,45

0

0

1,45

0,36

0,85

0,24

1,45

0,0

1,20

0,25

-

1,33

-

1,33

0

0

1,33

Pozn.: sumy sú uvedené v eur.
Podmienky úhrady v školskej jedálni
1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť príspevok na stravovanie za:
a) dieťa materskej školy, ktoré je mladšie, ako posledný ročník pred plnením
povinnej školskej dochádzky,
b) dieťa materskej školy, ktoré navštevuje posledný ročník pred plnením povinnej
školskej dochádzky znížený o dotáciu,
c) dieťa materskej školy za odobratú stravu v danom stravovacom dni (prvý deň
neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní),
d) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca neodhlási dieťa
najneskôr do 13.00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa zo stravovania v
školskej jedálni.
2. Rozdiel medzi dotáciou na stravu a nákladov na nákup potravín školská jedáleň
použije účelovo na nákup potravín pre stravníkov ŠJ.

3. Zákonný zástupca dieťaťa (posledný ročník MŠ – dieťa narodené do 31.8. a dovŕší vek
5 rokov) uhrádza do 25. dňa mesiaca vopred jednorazový príspevok na stravovanie vo
výške 25,- eur, ako zábezpeku školskej jedálne na stravovanie.
4. Všetky náležitosti súvisiace so stravovaním sú zahrnuté v zápisnom liste a vo
vnútornej smernici ŠJ.
§4
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v
Chľabe dňa 16. 08. 2019, uznesením č. 48.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 1. 9. 2019.
3. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecné záväzné
nariadenie obce Chľaba č. 2/2017 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov škôl a školských zariadení.

Ing. Gregor Izrael, PhD.
Starosta obce Chľaba

