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Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ozorovciach sa podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4
písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa
ustanovenia § 28, 140 a § 142a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 6 ods.24 zákona č. 596/2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov uznieslo na
tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len "VZN"):
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Toto VZN určuje výšku príspevkov v materskej škole a v zariadení školského stravovania,
t. j. príspevkovú povinnosť zapobyt dieťaťa v materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov v
školskej jedálni pri materskej škole v zriaďovateľskejpôsobnosti obce Veľké Ozorovce.
V prípade mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu, v súvislosti s ochorením
COVID-19 alebo inými nepredvídanými skutočnosťami, v čase prerušenia prevádzky v
materskej škole a v školskej jedálni pri materskej škole, (platí k obmedzeniu rozhodnutím
štátneho alebo samosprávneho orgánu kompetentného vo veci rozhodnúť, kedy sa ruší
príspevková povinnosť - úhrada pre zákonného zástupcu dieťaťa, (počas dištančného
vzdelávania).
Ak bol príspevok zákonným zástupcom dieťaťa už uhradený, bude materskou školou za dni
prerušenia prevádzky vmaterskej škole a v školskej jedálni pri materskej škole vrátený ako
preplatok, spôsobom a v termíne určenom zriaďovateľom materskej školy najneskôr dokonca
príslušného školského roka.
Článok 2
Výška a podmienky platenia príspevku v materskej škole
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

Vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu.
Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva jeho zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa jednotne 5,00.- €.
Príspevok sa uhrádza vopred do 5. dňa v kalendárnom mesiaci.
Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že
je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi1)
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
Príspevok v materskej škole sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať 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 len pomernú
časť určeného príspevku.
Článok 3
Výška príspevku za stravovanie v zariadení školského stravovania

3.1

Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré
uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Príspevok na režijné

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

náklady sa uhrádza zákonným zástupcom, ak tak určí zriaďovateľ.
Ak dieťaťu nie je možné poskytnúť stravu z dôvodu, že zriaďovateľ neposkytuje diétne
stravovanie v zariadení školského stravovania dieťa, u ktorého podľa posúdenia
ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytne dotáciu na
podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 1,30 €, zriaďovateľ rodičovi
dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej dieťa je zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.
Materská škola, akceptuje individuálne donášanie diétnej stravy pre deti v zmysle
osobitných predpisov 2)
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v súlade s § 4
ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR. Úhrada príspevku za stravovanie sa zákonnému zástupcovi dieťaťa
znižuje o dotáciu poskytnutú podľa vyššie uvedeného osobitného predpisu a predstavuje
0,07 € pre každé dieťa materskej školy, ak navštevuje materskú školu a v materskej škole
je najmenej 50 % detí z domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi; pre
dieťa, ak navštevuje materskú školu, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc
v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima; pre dieťa,
ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo pre dieťa, ktoré navštevuje
posledný ročník materskej školy žijúce v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen
domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované
dieťa, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného
predpisu3).
Úhrada príspevku za stravovanie sa zákonnému zástupcovi dieťaťa znižuje o dotáciu
poskytnutú podľa vyššie uvedeného osobitného predpisu a predstavuje 0,07 € pre dieťa
posledného ročníka materskej školy, ako aj dieťa, okrem posledného ročníka materskej
školy, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej
príjem je najviac vo výške životného minima
Termín, spôsob a podmienky úhrady príspevku za stravovanie je , mesačne vopred do 5tého dňa v mesiaci do pokladne školskej jedálne v Materskej škole Veľké Ozorovce alebo
na číslo účtu zriaďovateľa obce Veľké Ozorovce SK36 0200 0000 0036 02085 957
(zverejnené na web sídle obce Veľké Ozorovce a v objekte MŠ Veľké Ozorovce), zo
strany zákonného zástupcu dieťaťa.
Plnú výšku príspevku za stravovanie uhrádza zákonný zástupca dieťaťa za:
a)
neodobratú stravu v dní,v ktorom sa dieťa/žiak nezúčastnil výchovnovzdelávacieho procesu v materskej škole
b) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca dieťaťa ho
neodhlásil v súlade s podmienkami interného predpisu materskej školy, t.j. do
08.00 hod. v danom stravovacom dní..
Príspevok za stravovanie pre všetky vekové kategórie stravníkov predstavuje súčet
príspevku vo výške nákladov na nákup potravín (1.finančné pásmo) a príspevku na režijné
náklady. Úhrada príspevku za stravovanie sa zákonnému zástupcovi dieťaťa, pre ktoré sa
poskytuje dotácia podľa osobitného predpisu, realizuje v zmysle ods. 3.3.tohto článku
VZN.
Dospelým stravníkom- zamestnancom, sa aplikuje úhrada za stravovanie podľa jednotne
zvoleného finančného pásma pre príslušné zariadenie školského stravovania vo výške
celkových nákladov na potraviny a režijných nákladov na výrobu jedného jedla, ako pre
vekovú kategóriu stravníkov 15 – 19 ročných s akceptovaním úpravy podľa § 152
Zákonníka .
Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti a zamestnanci materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Ozorovce, so súhlasom zriaďovateľa a príslušného
regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
Obec Veľké Ozorovce , ako zriaďovateľ školskej jedálne pri materskej škole určuje dennú
finančnú výšku príspevku na stravovanie v 1. finančnom pásme nasledovne:

Tabuľka: Školská jedáleň pri materskej škole (v eurách)
Príspevok vo
výške
nákladov na
nákup
potravín

Príspevok
na režijné
náklady

Stravníci od 2 do 6 rokov (okrem predškolákov)
Posledný ročník MŠ (predškolák – P )
Hmotná núdza alebo ŽM (okrem predškolákov)

1,37
1,37
1,37

0,00
0,00
0,00

0,00
1,30
1,30

Zamestnanci škôl a školských zariadení

1,26

0,00

0,00

Materská škola

Úhrada
Dotácia na
príspevku
podporu
za
výchovy
stravovanie
k strav.
náv.
dieťaťa (4)

1,37
0,07
0,07

*/
ods. 3.7

*/ výška celkovej úhrady pre zamestnancov materskej školy sa vypočíta v závislosti od výšky režijných
nákladov materskej školy, 1. finančné pásmo
Vysvetľujúca poznámka: HN–hmotná núdza; ŽM–životné minimum;

Článok 4
Záverečné ustanovenia
4.1
4.2
4.3

VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Ozorovciach na zasadnutí dňa
24.09.2021 uznesením č. 33/ 2021
VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli obce , t. j. dňa
13.10.2021
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č.1/2019 o určení výšky príspevkov
pre Materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľké Ozorovce.

Alena Kováčová
starostka obce

_________________________________________________________________________
1)
2)
3)
4)

Zákonč.417/2013Z.z.o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 3 ods.5 písm. b) Vyhlášky MŠ SR 330/2009 Z. z., o zariadení školského stravovania
§ 8 ods. 3 písm b) Vyhlášky MZ SR 527/2007 Z .z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež
§ 52zzjods.2 písm.c)zákonač. 595/2003Z.z. o daniz príjmovv znenízákonač. 416/2020 Z.z.
Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciach v pôsobností Ministerstvá práce,,sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších právnych predpisov

