Všeobecné záväzné nariadenie
OBCE

PROSIEK

Č. 1/2017

ktorým sa určuje výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a
výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v
školskej jedálni MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Prosiek

PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
čl. 1
Úvodné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v
materskej škole, výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky
úhrady v školskej jedálni MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Prosiek

DRUHÁ ČASŤ
Určenie výšky príspevkov
čl. 2
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Prosiek

1. V zmysle § 28 ods. 6 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 najviac 7,5 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené
dieťa podľa § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Obec Prosiek, ako zriaďovateľ materskej školy určuje výšku príspevku
za pobyt dieťaťa v materskej škole na 7,5 % sumy životného minima pre
jedno nezaopatrené dieťa mesačne, čo znamená v prepočte 6, 87 Eur.
3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré 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 zákon 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 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 príspevku určeného v bode 1
tohto článku VZN.

Článok 3
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky
úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Prosiek

1. V zmysle § 140 ods. 9 a § 141 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.
zriaďovateľ poskytuje stravovanie deťom (žiakom) za čiastočnú
úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórii stravníkov v
nadväznosti na odporúčané výživové dávky.
2. Obec Prosiek, ako zriaďovateľ školskej jedálne určuje výšku
finančného príspevku na stravovanie v súlade s finančnými pásmami
nákladov za nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórii
stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa vo výške
nákladov na nákup potravín, ktoré vydalo MŠ SR s účinnosťou od
1. 9. 2008, v zmysle ustanovenia § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008
Z. z., a ktoré tvoria prílohu tohto VZN.
3. Obec Prosiek ako zriaďovateľ školskej jedálne určuje finančnú výšku
(sumu) príspevku za stravovanie v školskej jedálni podľa ods. 8 a 9 §
140 a ods. 4 a 5 § 141 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne:
MŠ denné

Desiata

Obed

Olovrant

spolu

(stravníci

€

€

€

€

od 2-6 r. )
4.pásmo

0,30

0,72

0,25

1,27

4. Zákonný zástupca dieťaťa, dospelý stravník je povinný uhradiť výšku
(platbu) za stravné mesačne vopred. Ak platba nebude uhradená do

prvého dňa v nasledujúcom mesiaci, vedúca školskej jedálne nie je
povinná poskytnúť stravu dieťaťu alebo dospelému stravníkovi.
Obec Prosiek ako zriaďovateľ školskej jedálne má v kompetencii
upravovať finančnú výšku príspevku na stravovanie podľa
finančného pásma vydaného MŠ SR, aby sa dodržali plnenia
odporúčaných výživových dávok v mesačnej zostave jedálneho lístka
a cien nákupu základných potravín podľa spotrebného koša.
Spoločné ustanovenie
1. Obecné zastupiteľstvo obce Prosiek splnomocňuje starostu obce na
vydanie príkazu starostu, ktorým sa stanovuje výška príspevku na
pobyt dieťaťa v materskej škole, výška príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Prosiek.
2. Určenie spôsobu úhrady poplatkov v zariadeniach bez právnej
subjektivity je v kompetencii zriaďovateľa.
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Mgr. Peter Hamráček
starosta obce Prosiek
v.r.

Príloha č. 1

(Aktualizácia v nadväznosti na bod 19 až 21 čl. V zákona č. 390/2011 Z.z.,
ktorým

sa

mení

a doplna

zákon

č.

317/2009

Z.z.

o pedagogických

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých predpisoch a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony.)

MŠ denné

Desiata

Obed

Olovrant

spolu

(stravníci

€

€

€

€

od 2-6 r. )
1. pásmo 0,24

0,60

0,21

1,05

2. pásmo 0,30

0,72

0,25

1,12

3. pásmo 0,28

0,68

0,23

1,19

4. pásmo 0,30

0,72

0,25

1,27

5. pásmo 0,32

0,76

0,26

1,34

