NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE VLČANY
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách
a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vlčany
Obec Vlčany v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, § 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, vydáva toto:
všeobecne záväzné nariadenie obce Vlčany č. .................../2022
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách
a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vlčany
§1
Predmet úpravy
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje:
a) výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za
pobyt dieťaťa v materskej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Vlčany
b) výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského
klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Vlčany
c) výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku na režijné náklady
a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec Vlčany
d) podmienky zníženia, zvýšenia alebo odpustenia príspevku.
§2
Materská škola
1. Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za
pobyt dieťaťa v materskej škole je 10,00 EUR na jedno dieťa.
2. Zákonný zástupca je povinný príspevok uhradiť najneskôr do 10. dňa kalendárneho
mesiaca vopred, a to:
a) prevodom alebo vkladom v prospech bankového účtu alebo
b) poštovým poukazom alebo
c) v hotovosti do pokladne
školy, pri ktorej je materská škola zriadená.
3. Príspevok v materskej škole môže zriaďovateľ odpustiť na základe žiadosti zákonného
zástupcu dieťaťa, ak dieťa:
a) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom
b) nedochádzalo do materskej školy v čase letných prázdnin alebo počas časti
letných prázdnin v trvaní najmenej 30 kalendárnych dní alebo bola prerušená
prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými
dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného
príspevku.

4. Príspevok v materskej škole môže zriaďovateľ znížiť až o 50 % z výšky mesačného
príspevku na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, ak sú na to dôvody hodné
osobitného zreteľa. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je najmä, nie však výlučne,
návšteva materskej školy dvomi alebo viacerými deťmi toho istého zákonného
zástupcu. Rozhodnutie o tom, či ide o dôvod hodný osobitného zreteľa, je v kompetencii
zriaďovateľa.
5. Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prednostne prijíma dieťa, ktoré má
trvalý pobyt na území obce Vlčany k 1. januáru kalendárneho roka, ktorý predchádza
kalendárnemu roku, v ktorom dieťa v danom školskom roku začne navštevovať
materskú školu.
§3
Školský klub detí
1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu
detí je 15,00 EUR na jedno dieťa.
2. Zákonný zástupca je povinný príspevok uhradiť najneskôr do 10. dňa kalendárneho
mesiaca vopred, a to:
a) prevodom alebo vkladom v prospech bankového účtu alebo
b) poštovým poukazom alebo
c) v hotovosti do pokladne
školy, pri ktorej je školský klub detí zriadený.
3. Príspevok v školskom klube detí môže zriaďovateľ odpustiť na základe žiadosti
zákonného zástupcu dieťaťa, ak dieťa:
a) má prerušenú dochádzku do školského klubu detí na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom
b) nedochádzalo do školského klubu detí v čase letných prázdnin alebo počas časti
letných prázdnin v trvaní najmenej 30 kalendárnych dní alebo bola prerušená
prevádzka školského klubu detí zapríčinená zriaďovateľom alebo inými
závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú
časť určeného príspevku.
4. Príspevok v školskom klube detí môže zriaďovateľ znížiť až o 50 % z výšky mesačného
príspevku na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, ak sú na to dôvody hodné
osobitného zreteľa. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je najmä, nie však výlučne,
návšteva školského klubu detí dvomi alebo viacerými deťmi toho istého zákonného
zástupcu. Rozhodnutie o tom, či ide o dôvod hodný osobitného zreteľa, je v kompetencii
zriaďovateľa.
5. Do školského klubu detí sa prednostne prijíma dieťa, ktoré má trvalý pobyt na území
obce Vlčany k 1. januáru kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku,
v ktorom dieťa v danom školskom roku začne navštevovať školský klub detí.
§4
Školská jedáleň
1. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni je určená v súlade
s finančnými pásmami na nákup potravín na jedno dieťa podľa vekových kategórií
stravníkov, určenými Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR nasledovne:

a) Materská škola (od 2 do 6 rokov) :
b) Základná škola (od 6 do 11 rokov) :
c) Základná škola (od 11 do 15 rokov) :

1,54 EUR na 1 deň (desiata 0,38 EUR,
obed 0,90 EUR, olovrant 0,26 EUR)
1,21 EUR za 1 obed
1,30 EUR za 1 obed

2. Výška príspevku na režijné náklady je pre dieťa materskej školy 0,35 EUR za jeden
stravný deň a pre žiaka základnej školy 0,35 EUR za jeden obed.
3. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni je
pre zamestnancov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni pri základnej škole 1,41 EUR za
jeden obed. Výška príspevku na režijné náklady sa určuje vo výške skutočných
nákladov potrebných na prípravu jedného jedla, ktorú určí riaditeľ školy v spolupráci
s vedúcou školskej jedálne. Úhrada sa realizuje podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce.
4. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a príspevok na režijné
náklady sa uhrádzajú najneskôr do 30. dňa kalendárneho mesiaca vopred, a to:
a) prevodom alebo vkladom v prospech bankového účtu školskej jedálne alebo
b) poštovým poukazom alebo
c) v hotovosti do pokladne školskej jedálne.
5. V prípade, že stravník nebude odhlásený zo stravy do 08.00 hod. príslušného dňa,
v ktorom sa nezúčastnil na výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo na
vyučovaní v základnej škole, uhrádza plnú výšku príspevku na nákup potravín aj
príspevku na režijné náklady v zmysle tohto VZN.
6. Zákonní zástupcovi detí a žiakov, ktorí majú nárok na dotáciu na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa, uhrádzajú rozdiel medzi poskytovanou dotáciou
a príspevkom na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni určeným v bode 1 tohto
paragrafu a príspevkom na režijné náklady podľa bodu 2 tohto paragrafu.
§5
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo obce Vlčany sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo
dňa ......................... uznesením č. ...................................
2. Nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje všeobecne
záväzné nariadenie č. 2/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v
materských školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Vlčany.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01.09.2022.
Vo Vlčanoch dňa 23.06.2022

Ing. János Restár, v.r.
starosta obce
Vyvesené: 23.06.2022
Zvesené:

