Všeobecne záväzné nariadenie obce Kanianka

číslo 6/2019
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), 6), 7) a § 140 odst. 9) a 10) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon), zákona č. 544/2010 Z.z. § 4 o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, a Vyhlášky MŠ SR
č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania.
Článok 1.
Úvodné ustanovenia

1. Obecné zastupiteľstvo v Kanianke v súlade s § 6,odst. 1, § 11 odst. 4 písm. g) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že s náväznosti na § 28
ods. 5) a § 140 odst. 9) a 10) zákona 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 školy a školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je
obec Kanianka.
Článok 2.
Výška príspevku a platenie príspevku - školská jedáleň pri MŠ Kanianka

1. Za celodennú stravu dieťaťa v MŠ (desiata, obed, olovrant) hradí príspevok na čiastočnú úhradu
nákladov na nákup potravín zákonný zástupca dieťaťa v sume 1,37€/deň
z toho:
desiata
0,34 €
obed
0,80 €
olovrant
0,23 €
Zamestnanci MŠ uhrádzajú za obed

2,63 €/deň

Cudzí stravníci, ktorí sa podieľajú na výchove detí ( metodici )

2,63 €/deň

2. Úhrada nákladov za celodennú stravu dieťaťa v MŠ (desiata, obed, olovrant) u detí v hmotnej
núdzi bude realizovaná nasledovne:
Prostredníctvom UPSVaR
Zákonný zástupca hradí

1,20 €/deň
0,17€/deň

3. U dieťaťa navštevujúceho posledný ročník MŠ (predškoláci) hradí zákonný zástupca dieťaťa
rozdiel medzi schválenou hodnotou príspevku zákonného zástupcu dieťaťa za celodennú stravu

dieťaťa v MŠ a dotáciou hradenou prostredníctvom ÚPSVaR. Úhrada sa realizuje zálohovou
platbou nasledovne:
Obdobie
September – december
Január – jún

suma
15,-- €
23,-- €

termín úhrady
do 10.9. kalendárneho roka
do 10.1. kalendárneho roka

Počas letných prázdnin hradí príspevok zákonný zástupca dieťaťa za celodennú stravu dieťaťa
v rovnakej sume, ako počas školského roka za prihlásené dni pobytu dieťaťa v MŠ.
Vyúčtovanie platieb za stravu sa bude vykonávať 2 krát ročne a to k 31.12 a k 30.6. kalendárneho roka
vrátením preplatku na bankový účet zákonného zástupcu dieťaťa.
4. Odhlásenie dieťaťa zo stravy pre chorobu, alebo z iného dôvodu vykoná zákonný zástupca dieťaťa
v súlade so školským poriadkom. V prípade neskorého odhlásenia dieťaťa zo stravy, alebo
neodhlásenia stravy, hradí zákonný zástupca dieťaťa poplatok za stravu v plnej výške.
5. Príspevok na režijné náklady (§ 140 odst. 9) a 10) zákona č. 245/2008 Z.z.)
Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré sa stravuje v školskej jedálni zároveň uhrádza príspevok na režijné
náklady nasledovne:
za jedného stravníka (dieťa)
2,-- €/kalendárny mesiac
za každé ďalšie dieťa v tej istej rodine
1,--€/ kalendárny mesiac
Príspevok na režijné náklady sa uhrádza bez ohľadu na to, koľko dní v mesiaci sa dieťa v školskej jedálni
odstravuje.
6. Príspevok na režijné náklady za dieťa v poslednom ročníku predškolského zariadenia sa bude
uhrádzať dva krát ročne. Úhrada sa realizuje zálohovou platbou nasledovne:
Obdobie
September-december
Január-jún

suma
8,-- €
12,-- €

termín úhrady
do 10.9. kalendárneho roka
do 10.1 kalendárneho roka

Počas letných prázdnin hradí príspevok na režijné náklady zákonný zástupca dieťaťa v rovnakej sume,
ako počas školského roka mesačne.
7. Príspevok na režijné náklady za detského stravníka v hmotnej núdzi sa neuhrádza.
8. Ďalšie podmienky:
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni sa platí mesačne poštovou
poukážkou alebo trvalým príkazom na účet ŠJ pri MŠ Kanianka.
Termín úhrady príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín je do 10 dňa aktuálneho
mesiaca s výnimkou detí, ktoré navštevujú posledný ročník MŠ (ktoré platia v zmysle čl. 2 bod 3 VZN).
Príspevok na režijné náklady sa uhrádza spolu s príspevkom na čiastočnú úhradu nákladov na nákup
potravín na daný mesiac.
Príspevok na režijné náklady sa uhrádza rovnakým spôsobom ako strava, pričom sa pripočíta k
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín.
Článok 3.
Výška príspevku a platenie príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ

1. Vzdelávanie v materskej škole sa v súlade s § 28 ods.4 zákona 248/2008 Z.z.
uskutočňuje za čiastočnú úhradu.

2. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole uhrádza zákonný zástupca vopred za čiastočnú
úhradu výdavkov MŠ nasledovne:

Výška príspevku
10 €
36 €

mesačne počas školského roka
za mesiac júl až august (prázdniny)

Spôsob a termín úhrady:
v mesiaci september za september až december, úhrada do 30.9. kalendárneho roka v sume 40 €
v mesiaci január za január až marec, úhrada do 25.1. kalendárneho roka v sume 30 €
v mesiaci apríl za apríl až jún, úhrada do 25 4. kalendárneho roka v sume 30 €
v mesiaci jún 36,-- €, úhrada do 30.06. kalendárneho roka za prihlásené deti počas letných prázdnin.
3. Obmedzenie platenia príspevkov
a) Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa neuhrádza, ak :
• má dieťa preukázateľným spôsobom prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako
tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov,
• dieťa nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin.
b) Pomerná časť určeného príspevku sa uhrádza, ak :
• prerušenie prevádzky materskej školy zapríčinil zriaďovateľ,
• bola prevádzka materskej školy prerušená z iných závažných dôvodov.
c) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
• ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
• 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,
• ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
d) ak tak stanovuje zákon.
4. Podmienky a postup pri vrátení príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov
za pobyt dieťaťa v materskej škole v súlade s § 28 ods. 4 a 5 školského zákona:
- Ak zákonný zástupca uhradí príspevok a nastanú podmienky podľa čl. 3 ods 3 tohto VZN
škola vráti úhradu, alebo započíta úhradu príspevku na nasledujúci mesiac 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.
Článok 4.
Výška príspevku a platenie príspevku - školská jedáleň pri ZŠ Kanianka
1. V zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobností MPSVR SR predovšetkým § 4 ods.
6 a násl. sa v termínoch určených zákonodarcom (od 1.9.2019) a zmeny finančného pásma sa
mení príspevok za dennú stravu žiaka v ZŠ (desiata, obed) v Školskej jedálni pri ZŠ Kanianka
nasledovne:
Prostredníctvom ÚPSVaR

1,20 €/deň

žiaci I. stupňa :
desiata
obed
zákonný zástupca hradí

0,49 €
1,15 €
0,49 €/deň

žiaci II. stupňa:
desiata
obed
zákonný zástupca hradí

0,53 €
1,23 €
0,56 €/deň

zamestnanci ZŠ uhrádzajú za obed
cudzí stravníci uhrádzajú za obed

2,90 €
2,90 €

1. U žiaka navštevujúceho ZŠ hradí zákonný zástupca žiaka rozdiel, medzi schválenou hodnotou
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa za stravu žiaka v ZŠ
a dotáciou hradenou
prostredníctvom ÚPSVaR. Úhrada sa realizuje preddavkom na úhradu stravného nasledovne:
Obdobie
September-december
Január-jún

suma
20,-- €
30,-- €

termín úhrady
do 10. 9. kalendárneho roka
do 10. 1. kalendárneho roka

Vyúčtovanie platieb za stravu sa bude vykonávať 2 krát ročne a to k 31.12 a k 30.6. kalendárneho roka
vrátením preplatku na bankový účet zákonného zástupcu dieťaťa.
Odhlásenie dieťaťa zo stravy pre chorobu, alebo z iného dôvodu vykoná zákonný zástupca dieťaťa
v súlade so školským poriadkom. V prípade neskorého odhlásenia dieťaťa zo stravy, alebo neodhlásenia
stravy, hradí zákonný zástupca dieťaťa poplatok za stravu v plnej výške. Z dôvodu iných

nepredvídateľných prekážok zo strany školy alebo zriaďovateľa bude dieťa/žiak automaticky
zo stravy odhlásené. Zákonnému zástupcovi táto povinnosť nevzniká.
Zákonnému zástupcovi dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia a u ktorého podľa potvrdenia od
ošetrujúceho lekára (gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.) zdravotný stav vyžaduje
osobitné stravovanie a ŠJ uvedený druh stravovania nezabezpečuje, zriaďovateľ vyplatí dotáciu
bezhotovostným platobným stykom na jeho bankový účet, uvedený v zápisnom lístku na
stravovanie, a to v nasledujúcom mesiaci na základe evidencie dochádzky dieťaťa do ZŠ.
2. Príspevok na režijné náklady (§ 140 odst. 9) a 10) zákona č. 245/2008 Z.z.)
Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré sa stravuje v školskej jedálni zároveň uhrádza príspevok na režijné
náklady nasledovne:
za jedného stravníka (dieťa)
3,-- €/kalendárny mesiac
za každé ďalšie dieťa v tej istej rodine
2,--€/ kalendárny mesiac
Príspevok na režijné náklady sa uhrádza bez ohľadu na to, koľko dní v mesiaci sa dieťa v školskej jedálni
odstravuje.
Príspevok na režijné náklady za detského stravníka v hmotnej núdzi sa neuhrádza.
Obdobie
September-december
Január-jún

suma
12,-- € / 8,--€
18,-- € / 12,--€

termín úhrady
do 10. 9. kalendárneho roka
do 10. 1. kalendárneho roka

Článok 5.
Výška príspevku a platenie príspevku – školský klub detí pri ZŠ Kanianka
1. Príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD uhrádza zákonný zástupca vopred za čiastočnú úhradu
výdavkov v ŠKD nasledovne:

Výška príspevku
5€

mesačne počas školského roka

2. Spôsob a termín úhrady:
V mesiaci september za september až december, úhrada do 30.9. kalendárneho roka v sume 20 €.
V mesiaci január za január až marec, úhrada do 25.1. kalendárneho roka v sume 15 €.
V mesiaci apríl za apríl až jún, úhrada do 25 4. kalendárneho roka v sume 15 €.

Článok 6.
Záverečné ustanovenie.
1.
Toto VZN bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva v Kanianke dňa 5.6.2019
uznesením č. 105/2019.
2. VZN č. 6/2019 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 1.9.2019
3. Týmto VZN sa ruší VZN č. 3/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu
nákladov za pobyt a stravu dieťaťa v škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Kanianka
ku dňu 31.8.2019.
V Kanianke, dňa 5.6.2019.

Ing. Ivor Husár
starosta obce

