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Obecné
zastupiteľstvo
Obce
Štitáre
vo
veciach
územnej
samosprávy
v zmysle § 6 a § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6, § 140 ods. 9,10 a § 141 ods. 5
a ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov vydáva pre územie Obce Štitáre

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2019
o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov
v školskom výchovno-vzdelávacom zariadení a na čiastočnú úhradu nákladov
a podmienky úhrady v školskom účelovom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Štitáre
Prvá časť
§1
Účel a predmet
1. Všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len VZN) určuje výšky finančných príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v MŠ Štitáre.
Druhá časť
§2
Materská škola
1. Výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
1.1.

1.2.

Obec Štitáre ako zriaďovateľ určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ
s celodennou výchovou a vzdelávaním s trvalým pobytom v Štitároch sumou vo
výške 13,00 Eur/mesačne. Obec Štitáre určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa
v MŠ s celodennou výchovou a vzdelávaním s trvalým pobytom mimo obce Štitáre
sumou vo výške 30,00 Eur/mesačne.
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole uhrádza zákonný zástupca v hotovosti
do 10.dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci na príjmový doklad .

1.3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
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1.4.

Mesačný príspevok materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza
za dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní
z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
§3
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

1

Výška dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom pre deti materských škôl,
ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky je 1,20 Eur za každý
stravovací deň. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom sa poskytuje:

1.1

na dieťa navštevujúce posledný ročník materskej školy za každý stravovací deň,
v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu v materskej škole a súčasne
odobralo obed a iné jedlo (desiata, olovrant). Zákonný zástupca dieťaťa je povinný
uhradiť rozdiel medzi poskytnutou dotáciou a sumou stanovenou finančným pásmom.
Ak dieťa v materskej škole odoberie iba desiatu, nemá nárok na dotáciu,

1.2

na dieťa v materskej škole, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej
školy, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej
príjem je najviac vo výške životného minima plnoletej fyzickej osoby, za každý
stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu v materskej škole
a súčasne odobralo obed a iné jedlo (desiata, olovrant),

1.3

zákonnému zástupcovi dieťaťa, na ktoré je poskytnutá dotácia na podporu výchovy
k stravovacím návykom a u ktorého podľa potvrdenia od ošetrujúceho odborného lekára
zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie a školská jedáleň uvedený druh
stravovania nezabezpečí.

§4
Určenie výšky príspevku na úhradu režijných nákladov pre deti v materskej školy
1.1. Zriaďovateľ stanovuje výšku režijných nákladov na jedno jedlo pre dieťa 1,54 Eur.
1.2.Odhlasovanie stravníkov zo stravy je možné 24 hod. vopred. V prípade choroby, v danom
dni stravu pre žiaka a dieťa môže prevziať zákonný zástupca osobne. Za neodobratú
a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.
3

1.3 Dieťa, ktoré ochorelo počas víkendu odhlasuje zo stravy zákonný zástupca v pondelok
ráno, najneskôr do 8.00 hod.
1.4 Príspevok na režijné náklady sa uhrádza do 15.dňa kalendárneho mesiaca.
1.5 Dieťa môže byť prijaté na stravu až po odovzdaní vypísanej a zákonným zástupcom
podpísanej Prihlášky na stravovanie a zaplatení stravného.

§5
Spoločné, záverečné a zrušovacie ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo v Štitároch sa uznieslo na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia
Obce Štitáre č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov a nákladov
v materskej škole v Štitároch, v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Štitáre
dňa 16.12.2019 a toto VZN nadobúda účinnosť 1.1.2020. Schválené uznesením č. 74/2019
dňa 16.12.2019.
2. Účinnosťou Všeobecne záväzného nariadenia č. č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú
úhradu výdavkov a nákladov v materskej škole v účelových zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Štitáre sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štitáre č. 1/2013
účinné od 21.5.2013 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v materskej škole, ktorej
zriaďovateľom je Obec Štitáre.

V Štitároch 16.12.2019

Ing. Zuzana Vinkovičová
starostka obce
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