OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
OBCE BÍŇOVCE

Obecné zastupiteľstvo v Bíňovciach na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR
SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorým sa dopĺňa zákon
č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov vydáva pre územie Obce Bíňovce toto

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č.1/2019
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a
školských zariadení na území Obce Bíňovce
§1
Predmet a dôvod úpravy
Predmetom tohto VZN je určenie výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, a na
čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni. Dôvodom tejto zmeny je zmena vyvolaná
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a to vydaním dokumentu: Finančné
pásma na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s ich
účinnosťou od 1.9.2019.
§2
Výška príspevku v materskej škole
Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumu 10,-€.
1.Príspevok sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi Základnej školy s materskou školou
doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej
núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
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2.Príspevok na základe tohto nariadenia 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.
3.Termín a spôsob úhrady príspevku :mesačne vopred do 20. dňa príslušného kalendárneho
mesiaca poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom. Príspevok za mesiac
september bude uhradený naraz s príspevkom za mesiac október.
§3
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

1. Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Obec Bíňovce, poskytuje stravovanie
deťom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca
vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v
nadväznosti na odporúčané výživové dávky.
2. Finančné pásma určujú náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa
vo výške nákladov na nákup potravín. Finančné pásma sú stanovené
MŠVVaŠ SR.
3. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa MŠ vo výške nákladov,
na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na
odporúčané výživové dávky, je určený za každý stravovací deň nasledovne:
Náklady na nákup
potravín na
1 jedlo 3. finančné pásmo

Ukazovateľ

Desiata

Obed Olovrant

Náklady na
nákup
potravín

Dotácia na
podporu
Platba
dieťaťa k zákonného
stravovacím zástupcu za
návykom
1 deň

MŠ denná (stravník - dieťa
MŠ)

0,38

0,90

0,26

1,54

0,00

1,54

MŠ denná (stravník - dieťa
MŠ, rok pred plnením
povinnej školskej dochádzky)

0,38

0,90

0,26

1,54

1,20

0,34

Pozn.: sumy sú uvedené v eur.

Náklady na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca:
-

dieťaťa materskej školy, ktoré nenavštevuje posledný ročník pred plnením povinnej
školskej dochádzky,
dieťaťa materskej školy za odobratú stravu v danom stravovacom dni v prvý deň
neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní,
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za neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca neodhlásil
dieťa najneskôr do 14.00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa z poskytovania
stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni.

Školská jedáleň poskytuje stravovanie aj iným fyzickým osobám so súhlasom
zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Výška príspevku
na stravu je stanovená v 3. finančnom pásme nasledovne :
Zamestnanci (obed) 1,41 €.
Príspevky na stravovanie v ŠJ MŠ
Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, má dieťa nárok
na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € (dotácia sa vzťahuje len na deti
predškolského veku) iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu
v MŠ a odobralo stravu. Rozdiel medzi finančným pásmom a výškou dotácie, bude
zákonnému zástupcovi účtovaný podľa aktuálneho zaradenia do finančného pásma.
Spôsob úhrady príspevku na stravovanie v ŠJ MŠ
Príspevok na stravovanie zákonný zástupca uhrádza vopred, najneskôr do 20. dňa
predchádzajúceho mesiaca (za september a október do 20.9.), poštovou poukážkou alebo
bankovým prevodom.
Odhlásenie zo stravy
Odhlásiť sa zo stravovania, je potrebné najneskôr do 15,00 hod. v predchádzajúci pracovný
deň. V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase
od 11,30 – 12,30 hod., ale v takomto prípade, stravník uhrádza plnú výšku príspevku
na stravovanie za jedlo. Za neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu, sa finančná ani
vecná náhrada neposkytuje.

§4
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Obec ako zriaďovateľ školy a školských zariadení môže rozhodnúť o znížení alebo
odpustení príspevku podľa § 3,4 tohto nariadenia, ak zákonný zástupca neplnoletého
žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v
hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 o
pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
2. Žiadosti spolu s dokladmi predkladá zákonný zástupca prostredníctvom školy alebo
školského zariadenia zriaďovateľovi.
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3. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce
Bíňovce dňa 27.06.2019 uznesením č. 35/2019.
4. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.09.2019.
5. Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia stráca platnosť Všeobecne
záväzné nariadenie VZN Obce Bíňovce č. 2/2017 o výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Bíňovce.
6. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo Obce Bíňovce.

V Bíňovciach, dňa: 27.06.2019
Ing. Marián Novák
starosta obce
v.r.

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Bíňovce dňa: 12.06.2019
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Bíňovce dňa : 28.06.2019
VZN nadobudne účinnosť dňa: 01.09.2019

