VŠEBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

č.1/2022
návrh

1. o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
2. o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky
úhrady v školskej jedálni

Obec Timoradza v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydáva

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Obce Timoradza č. 1/2022
1. o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
2. o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej
jedálni
PRVÁ ČASŤ
Všeobecné ustanovenia
Článok 1
Účel
1) Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN) bližšie upravuje práva a povinnosti
rodičov alebo inej fyzickej osoby než rodičia, ktorý má dieťa zverené do osobnej
starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len
zákonný zástupca) navštevuje školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Timoradza v súlade so zákonom č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) Obec Timoradza je zriaďovateľom škôl: Materská škola Timoradza
3) Obec Timoradza je zriaďovateľom školských zariadení: Školská jedáleň Timoradza
Článok 2
Predmet
Predmetom tohto VZN je:
1. Určenie výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.
2. Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej
jedálni.
DRUHÁ ČASŤ
Článok 3
Výška príspevku 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 sumu: 5 €.
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2) Príspevok sa neuhrádza za dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej
školskej dochádzky. Ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy
doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke
v hmotnej núdzi.
3) Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne do 10. dňa v kalendárnom
mesiaci v hotovosti do pokladne Obce Timoradza.

TRETIA ČASŤ
Školské zariadenia a výška príspevku na čiastočnú úhradu ich nákladov
Článok 4
1) Školská jedáleň poskytuje svoje služby pre deti a zamestnancov MŠ a ŠJ.
Stravníkom v školskej jedálni sú deti a zamestnanci MŠ a ŠJ.
2) Školská jedáleň poskytuje stravovanie aj iným fyzickým osobám ako sú uvedené
v bode 2 tohto článku a to so súhlasom obce/mesta a príslušného regionálneho
úradu verejného zdravotníctva.
3) Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré
uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín pre
stravníkov od 2 do 6 rokov (dieťa MŠ denné): 2,30 €.
4) Pre dieťa, ktorého zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a predloží riaditeľovi MŠ príslušné doklady, je výška príspevku jednotlivo
posúdená zriaďovateľom.
5) V zmysle zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR (§4
ods.6) sa poskytuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom
dieťaťa v sume za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu. Ak dieťa neodobralo
stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného
predpisu dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára (špecialistu –
ako je napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) zdravotný
stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k
stravovacím návykom dieťaťa pre všetky druhy diét, zriaďovateľ vyplatí
rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti
rozhodnutím súdu.
6) Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré
uhrádza zamestnanec školy, školského zariadenia vo výške:
Celková hodnota jedla
Režijné náklady
Hodnota potravín – finančný limit na nákup potravín

5,78 €
3,18 €
2,60 €

Zamestnávateľ hradí 55 % z nákladov
3,18 €
Poplatok dospelého stravníka bez príspevku zo soc. fondu 2,60 €
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Doplatok zo sociálneho fondu
0,65 €
Úhrada od dospelého stravníka
1,95 €
7) Príspevok sa platí mesačne do konca príslušného kalendárneho mesiaca
prevodom na bankový účet školskej jedálne.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Záverečné ustanovenia
Článok 5
1) Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Timoradzi č. xxxxxxx
zo dňa 15.12.2022 a účinnosť nadobúda dňa 01.01.2023.
2) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Timoradzi.
3) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne
záväzné nariadenie obce Timoradza č. 2/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škola, 2. o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky
úhrady v školskej jedálni.

Ing. Juraj Krajčík
starosta obce
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