Obecné zastupiteľstvo v Klokoči na základe §-u 4, § 6 a § 11 zákona SNR č. 369/90 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 6 ods.2 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, § 140 ods.9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní / školský zákon / a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva:

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 /2017
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vškolskom
zariadení ktorého zriaďovateľom je obec Klokoč

1.
2.
3.
4.

§1
Všeobecné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vydáva s cieľom správneho uplatňovania § 28 ods. 5 a
§ 140 ods. 9 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov zákonných zástupcov detí, ktoré budú
uhrádzať školskému zariadeniu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Klokoč.
Čiastočná úhrada nákladov zákonným zástupcom dieťaťa v školskom zariadení je zákonom
stanovená mesačne vo výške najviac 15 % životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa, v
konkrétnej sume podľa nižšie uvedených ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia.
Výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov určuje
MŠ SR vo finančných pásmach. Konkrétnu výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo
určuje zriaďovateľ v súlade s § 140 ods.9 zákona č. 245/2008 Z. z. s platnosťou od
1.1.príslušného roka.

§2
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou vo výške 8.- EUR .
2. Príspevok sa uhrádza vopred, najneskôr do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza zo zákona za dieťa ktoré:
a) 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 (podľa
zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi)
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
4. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa :
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom za čas prerušenej dochádzky
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená
prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi,
za príslušné obdobie v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť
určeného príspevku.

§3
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
1. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok za čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na
nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa finančných pásiem .
2. Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov ktoré sú stanovené MŠ SR v piatich pásmach.
§4
Určenie výšky poplatkov za stravovanie
Obec Klokoč určuje výšku nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií v súlade s III. Finančným pásmom od 01.01.2018.
a) Deti školského zariadenia
Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec Klokoč , poskytuje stravovanie deťom za
čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na potraviny
na jedno jedlo v súlade s III. Finančných pásmom nasledovne:

Stravníci
2-6 roční
Euro

Finančný limit na potraviny
v€
Desiata

Obed

Olovrant

7

17

6

0,28

0,68

Cena
potravín
hradená
rodičom
30

Čiastočný
príspevok
rodiča na
réžiu
0

30

Príspevok
zriaďovateľa
na základe
normatívu
35

1,19

1,38

Úhrada
rodičom
spolu

0,23

Hodnota
celodennej
stravy vMŠ
65

2,57

b) Zamestnanci školského zariadenia
Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec Klokoč , poskytuje stravovanie
zamestnancom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zamestnanec vo výške
nákladov na potraviny na jedno jedlo a zamestnávateľ na základe výpočtu režijných
nákladov za predchádzajúce obdobie, stanovuje od 1.12.2018 výšku poplatkov
nasledovne:

Dospelí–
zamestnanci
školy

Cena potravín
hradená
zamestnancom

Euro

0
1,09

Čiastočný
príspevok
zamestnanca
na réžiu

Príspevok
zo SF

0

3
0
0,10

Úhrada
zamestnancom
spolu

Príspevok
zamestnávateľa
na réžiu

Hodnota
stravy –
dospelí

27
1,09

36
1,38

66
2,57

Stravovanie zamestnancov zabezpečuje zamestnávateľ podľa § 152 Zákonníka práce (ZP).
Výroba jedál pre dospelých stravníkov zamestnancov vychádza z vekovej kategórie pre
stravníkov 15-18/19 ročných

c)Iné fyzické osoby
Stravovanie iných fyzických osôb je možné len po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa a
príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec Klokoč , poskytuje stravovanie iným fyzickým
osobám , ktoré uhrádzajú cenu potravín + príspevok cudzieho stravníka na réžiu od
01.12.2018 nasledovne:
Dospelí– cudzí
stravníci
Sk
Euro

Cena potravín
hradená cudzím
stravníkom
30
1,19

Príspevok
cudzieho stravníka
na réžiu
36
1,38

Úhrada cudzím
stravníkom spolu

Hodnota stravy
–dospelí

66

66

2,57

2,57

Výroba jedál pre iné fyzické osoby vychádza z vekovej kategórie pre stravníkov 15-18/19
ročných
1. Zriaďovateľ môže zvýšiť minimálnu výšku réžie na základe reálnych nákladov na činnosť
školskej jedálne.
2. Poplatok za stravovanie pre žiakov a zamestnancov je splatný do 21. dňa bežného mesiaca
preddavkovo.
3. Poplatok za stravovanie pre iné fyzické osoby je splatný do 15. dní od vyúčtovania stravného a
doručenia poštovej poukážky.
4. Poplatok za stravovanie cudzích stravníkov zamestnancov iných podnikov a inštitúcií je splatný
do 15 dní od vystavenia faktúry zamestnávateľovi.
§5
Určenie okruhu stravníkov
1. V súlade s § 140 ods. 3 citovaného zákona sa v školskej jedálni, ktorá je súčasťou školského
zariadenia zaradená v sieti školských zariadení sa môžu stravovať deti a zamestnanci školského
zariadenia.
2. Podľa kapacitných možností zariadenia so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho
úradu verejného zdravotníctva sa môžu stravovať aj dôchodcovia bývalý zamestnanci a iné
fyzické osoby.
Inými fyzickými osobami sú dôchodcovia z obce ktorí nie sú a neboli v žiadnom pracovnom
vzťahu so zriaďovateľom a zamestnanci iných podnikov a inštitúcií s ktorými má zriaďovateľ
uzatvorenú zmluvu o stravovaní.
§6
Záverečné ustanovenia
VZN
bol prejednané a schválené Obecným zastupiteľstvom v Klokoči
uznesením č. 33/2018

dňa 09.11.2018

V Klokoči
Jozef Výbošťok
starosta obce
Návrh VZN bol zverejnený v súlade s §6 ods. 3 zákona 369/1990 Zb o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov na pripomienkovanie obyvateľom obce .
Vyvesené 12.10.2018
Zvesené 08.11.2018

