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NÁVRH 

Všeobecne záväzné nariadenie obce  Kanianka 

číslo  ............./2013 

 

o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za 

pobyt a stravu dieťaťa v škole a v školských zariadeniach zriadených 

obcou Kanianka 

 
     Obecné zastupiteľstvo obce Kanianka na základe ustanovenia § 6,odst. 1, § 11 odst. 4 

písm. g)  zákona   SNR   č.  369/1990  Zb.   o    Obecnom   zriadení   v  znení    neskorších     

predpisov  r o z h o d  l o ,  že v náväznosti  na § 28 ods. 5) a § 140 odst. 9)  zákona č. 

245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Obecné zastupiteľstvo v Kanianke v súlade s § 6 zákona 369/1990 Z b.o Obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že s náväznosti na zákon č. 245/2008 Z.z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) zavádza príspevky zákonných zástupcov za pobyt 

a stravu dieťaťa v škole a v školských zariadeniach.  

2. Všeobecne záväzné nariadenie sa vydáva pre školu a školské zariadenia, ktorých 

zriaďovateľom je obec Kanianka. 

 

 

Článok 2 

Výška poplatku 
 

Materská škola 

Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou  prispieva zákonný zástupca dieťaťa 

- počas školského roka za 1 mesiac              10 €  

- počas letných prázdnin v čase prevádzky                                         36 €  

 

Školský klub detí  (1 mesiac) 

- žiaci  ZŠ v Kanianke                                         5 €  

- žiaci v hmotnej núdzi                                 0 € 

 

Školská jedáleň  pri MŠ Kanianka  
-  deti MŠ     

 celodenná strava : vo výške stravného limitu                          1,19 € 

 z toho:  desiata:      0,28 €   

 obed:        0,68 €  

 olovrant:       0,23 €  

-  zamestnanci  MŠ obed                                                                         2,56 € 

-  cudzí stravníci                                              2,56 €                                                               
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Režijné poplatky- jednorazový poplatok mesačne     
- za  jedného stravníka (dieťa)                                                  2€     

- za každé ďalšie dieťa                                                                                          1€  

 Režijný poplatok sa uhrádza bez ohľadu na to, koľko dní v mesiaci sa dieťa v školskej jedálni  

odstravuje. Príspevok na réžie sa uhrádza aj za dieťa – predškoláka. 

Úhrada nákladov na potraviny na jeden deň pri deťoch v hmotnej núdzi bude kryté 

nasledovne:       
   za dieťa v MŠ        

   desiata zo sumy         0,28 € uhrádza                        ÚPSVaR  0,28 €  a  rodič 0,00 €  

   obed zo sumy            0,68 € uhrádza                       ÚPSVaR  0,68 €  a  rodič 0,00 €  

   olovrant zo sumy       0,23 €  uhrádza                       ÚPSVaR  0,04 €  a  rodič 0,19 €  

 

Režijný poplatok  detský stravník v hmotnej núdzi neuhrádza. 

 

Školská jedáleň  pri ZŠ Kanianka 

- desiata                                                                                                       0,30 € 

- žiaci  I. stupňa (obed)                  1,09 € 

- žiaci II. stupňa (obed)                  1,16 € 

- zamestnanci ZŠ (obed)                  2,56 € 

- cudzí stravníci (obed)                   2,56 € 

- dôchodcovia                    2,56 € 

Režijné poplatky- jednorazový poplatok mesačne                                                   2,00 €                                                                                                                                                           

Režijný poplatok sa uhrádza bez ohľadu na to, koľko dní v mesiaci sa dieťa v školskej jedálni  

odstravuje.                                                                                          

Režijný poplatok  detský stravník v hmotnej núdzi neuhrádza. 
 

 

 

Článok 3 

Platenie príspevku 

 

Materská škola 

 

1. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole uhrádza zákonný zástupca  štvrťročne 

príslušného kalendárneho roka vopred nasledovne:  

v mesiaci september 40 €   za  september – december    do 30.9.    

v mesiaci január       30 €   za  január – marec               do 25.1. 

v mesiaci apríl          30 €   za  apríl – jún do 25.4. 

v mesiaci jún do 30.06.  za prihlásené deti na prázdniny  

2. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa: 

a/  ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (dovŕši  do septembra 5   

rokov veku), 

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, 

c/ ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu, 

     d/  ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich  

kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným  spôsobom    

(lekárske potvrdenie pri chorobe, čestné vyhlásenie pri rodinných  dôvodoch). Zákonný 

zástupca podá žiadosť riaditeľke MŠ, ktorá vydá rozhodnutie o prerušení školskej 

dochádzky. 

e/  ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola 
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       prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, 

      v týchto prípadoch  uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku. 

 

3. Podmienky a postup pri vrátení poplatku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu 

výdavkov  v materskej škole v súlade s § 28 ods. 5 školského zákona za pobyt 

v materskej škole zriadenej obcou Kanianka, mesačne na jedno dieťa  

  

Ak zákonný zástupca uhradí príspevok a  nastanú podmienky (podľa písmena a, až d, - 

školského poriadku článok 2 ods.5) škola vráti alebo započíta úhradu na ďalší mesiac už 

zaplatený príspevok na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. 

Zákonný zástupca podáva písomnú žiadosť o odpustenie príspevku spolu so žiadosťou 

o prerušenie dochádzky dieťaťa najneskôr do 10. dňa  v nasledujúcom mesiaci, kedy dieťa 

z dôvodu choroby alebo z rodinných dôvodov prerušilo dochádzku do materskej školy. Na 

základe predloženej žiadosti riaditeľka materskej školy vydá písomné rozhodnutie o prerušení 

dochádzky dieťaťa, ktoré sa považuje zároveň za vyrozumenie žiadosti. V prípade ak rodič 

tento termín nedodrží, nebude mu uznané odpustenie platby príspevku. 

 

Školský klub detí   
 

Príspevok za pobyt dieťaťa v školskom klube detí sa uhrádza zákonný zástupca štvrťročne 

vopred k 30.9., 25.1., 25.4. príslušného kalendárneho roka na príjmový účet Základnej školy 

Kanianka.  

 

Školská jedáleň  pri MŠ Kanianka  
 

1. Príspevok v školskej jedálni sa platí mesačne  poštovou poukážkou alebo trvalým   

príkazom na účet.  

2. Termín úhrady je do 10 dňa aktuálneho mesiaca. 

3. Úhrada sa preukazuje ústrižkom poštovej poukážky alebo výpisom z bankového účtu,  

resp. potvrdením o úhrade z bankového účtu vedúcej školskej jedálne. 

4. Režijné náklady sa uhrádzajú spolu so stravným na daný mesiac. 

 

Školská jedáleň  pri ZŠ Kanianka 

 

1. Príspevok v školskej jedálni sa platí mesačne vopred poštovou poukážkou alebo 

trvalým  príkazom na účet.  

2. Termín úhrady je do posledného dňa predchádzajúceho mesiaca. 

3. Úhrada sa preukazuje ústrižkom poštovej poukážky alebo výpisom z bankového účtu,  

resp. potvrdením o úhrade z bankového účtu vedúcej školskej jedálne. 

4. Režijné náklady sa uhrádzajú rovnakým spôsobom ako strava, pričom sa pripočítajú k 

hodnote stravného lístka.  

 

 

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenie 

 

1.   Toto VZN bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva v Kanianke dňa  .......... 

      uznesením č................/2013.  
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2.   VZN č.....    /2013 o o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú  úhradu nákladov  

       za pobyt a stravu dieťaťa v škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Kanianka  

       nadobúda účinnosť 1.1. 2014. 

3.   Týmto VZN sa ruší VZN č. 1/2011 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú  

      úhradu nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v škole a v školských zariadeniach zriadených 

      obcou Kanianka a jeho dodatky č. 1,2,3.  
 

 

 

 

V Kanianke, dňa 22. 11. 2013 

 
  

        Ing. Ivor Husár 

          starosta obce 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené:  

Zvesené: 


