NÁVRH VZN
Obec Liptovský Ján v zmysle § 6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa § 28 ods.5, § 114 ods.6 a § 140 ods.3,9 a 10 zákona NR SR
č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach
v Základnej škole s materskou školou, Starojánska ulica 11/11 Liptovský Ján.

Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Obec Liptovský Ján ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou, Starojánska
ulica 11/11, Liptovský Ján (ďalej len „škola“) určuje všeobecne záväzným nariadením
(ďalej len „nariadenie“) výšku príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka
alebo dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach (ďalej aj ako
len „príspevok“) .
2. Účelom tohto nariadenia je určenie výšky príspevku v jednotlivých školských
zariadeniach školy a stanovenie ďalších postupov a podmienok pre úhradu tohto
príspevku.
3. Príspevky v školských zariadeniach školy upravené v tomto nariadení zahŕňajú :
a) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
b) Príspevok na činnosť školského klubu detí
c) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.
4. Príspevok je príjmom rozpočtu Obce Liptovský Ján.

Článok 2
PRÍSPEVOK ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 15,00 €.
2. Príspevok podľa odseku 1 tohto článku sa uhrádza do 15.dňa kalendárneho mesiaca za
bežný mesiac.

3. Príspevok za pobyt dieťa v materskej škole podľa bodu 1 sa neuhrádza za dieťa :
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa
osobitného predpisu 1
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom. Pri chorobe zákonný zástupca dieťaťa predloží škole
potvrdenie od ošetrujúceho lekára s vyznačením začiatku a ukončenia ochorenia
e) ktoré nedochádza do materskej školy v čase letných školských prázdnin, alebo
bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými
závažnými dôvodmi – v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť
určeného príspevku. Ak dieťa navštevuje materskú školu počas letných školských
prázdnin (mesiace júl , august), zákonný zástupca prispieva za toto obdobie sumou
jedného mesačného príspevku.

Článok 3
PRÍSPEVOK NA ČINNOSŤ ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva
zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 10,00 €.
2. Príspevok podľa odseku 1 tohto článku sa uhrádza do 15.dňa kalendárneho mesiaca za
bežný mesiac.
3. Príspevok v školskom klube detí sa neuhrádza za žiaka, ak zákonný zástupca
žiaka predloží škole doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu1.

Článok 4
PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLSKEJ
JEDÁLNI
1. Stravníkmi v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci a zamestnanci školy a školských
zariadení, dôchodcovia z obce a iné fyzické osoby (ďalej len stravníci).
2. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka prihlasuje stravníkov – deti a žiakov na odber
stravy na základe prihlášky do školskej jedálne vždy na začiatku školského roka.

3. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov,
ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca
prispieva aj na úhradu režijných nákladov.
4. Výška príspevku na nákup potravín pre všetkých stravníkov v školskej jedálni je
určená pre všetky vekové kategórie v 2. finančnom pásme vydanom Ministerstvom
školstva SR2.
5. Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka školy na režijné náklady je
0,40 € na 1 deň, v ktorom dieťa alebo žiak odoberie hlavné (obed) alebo doplnkové
jedlo (desiata, olovrant).
6. Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na
nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov s príspevkom na režijné náklady
spolu na jedno jedlo a s dotáciou na podporu dieťaťa k stravovacím návykom v zmysle
zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „dotácia“) :
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7. Príspevok podľa odseku 5 článku sa uhrádza mesačne najneskôr do 5.dňa príslušného
kalendárneho mesiaca.
8. Príspevok v školskej jedálni na čiastočnú úhradu režijných nákladov sa neuhrádza za
žiaka alebo dieťa, ak zákonný zástupca žiaka predloží škole doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa
osobitného predpisu1.
9. Ak sa v školskej jedálni stravuje viac súrodencov školy, najstarší súrodenec prispieva
na čiastočnú úhradu režijných nákladov v plnej výške sumy na režijné náklady, druhý
súrodenec prispieva na režijné náklady 50 % zo sumy režijných nákladov a tretí
a ďalší súrodenci neprispievajú na čiastočnú úhradu režijných nákladov. Druhý

súrodenec má nárok na 50 % zľavu zo sumy na režijné náklady za predpokladu, že
najstarší súrodenec odoberie v sledovanom mesiaci viac ako 70 % stravy.
10. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný odhlásiť z odberu stravy svoje dieťa
alebo žiaka v školskej jedálni najneskôr do 08.00 hod. ráno príslušného dňa.
11. Plnú stanovenú sumu stravného podľa stĺpca 3 tabuľky z bodu 5 článku uhrádza
zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka za :
a) odobratú stravu dieťaťa alebo žiaka, ak sa tento nezúčastnil výchovnovzdelávacieho procesu
b) neodobratú stravu, ak rodič neodhlásil dieťa alebo žiaka včas alebo vôbec z
odberu stravy podľa bodu 7 článku 4.
12. Dospelým stravníkom sa aplikuje úhrada za stravovanie podľa 2.finančného pásma 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 práce pre zamestnancov školy.
13. Príspevok dospelých stravníkov na režijné náklady je stanovený v sume 1,48 € na 1
obed. Hodnota 1 obeda pre dospelých stravníkov spolu je 2,81 € (t.j. príspevok na
nákup potravín + príspevok na režijné náklady). Výšku režijných nákladov na výrobu
jedného jedla prehodnocuje škola 1 x ročne. Ak sa režijné náklady na výrobu jedného
jedla zvýšia oproti stanovenej sume režijných nákladov na 1 obed v tomto bode,
riaditeľ školy je oprávnený stanoviť sumu režijných nákladov na výrobu jedného jedla
pre dospelých stravníkov.
14. Dospelý stravník uhrádza za odobraté obedy mesačne najneskôr v posledný pracovný
deň bežného kalendárneho mesiaca.
15. Pre prípad zmeny súm nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov v zmysle finančných pásiem určených Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu SR v zmysle § 140 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo splnomocňuje riaditeľa školy, aby oznámil
v súlade so zmenou súm finančných pásiem výšku príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v škole a školských zariadeniach v 2. finančnom pásme, ktorého súčasťou
bude príspevok na úhradu režijných nákladov vo výške schválenej podľa tohto
nariadenia.

Čl.5
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Obecné zastupiteľstvo v Liptovskom Jáne sa uznieslo na tomto nariadení dňa
............................................. uznesením č. ...................................

2. Nariadenie nadobúda platnosť dňa ..........................
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.09.2019.
4. Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 aj
s jeho dodatkami.
....................................................
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Zákon č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
§ 140 ods. 13 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
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Mgr. Juraj F I L O
starosta

Návrh VZN bol podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z. z. zverejnený na úradnej tabuli obce Liptovský Ján
od 10.05.2019
.

do .........................................

VZN bolo podľa § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Z. z. vyvesené na úradnej tabuli obce Liptovský Ján
od ...................................... do .........................................

