Obecné zastupiteľstvo v Trnavej Hore podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 28 ods. 5, §
114 ods. 6 a §140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznáša na tomto všeobecne záväznom
nariadení:

Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnavá Hora č. 1/2019
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a v školských zariadeniach.
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Účel a predmet
Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „nariadenie“ ) určuje výšku príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom detí a žiakov v školách a školských
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Trnavá Hora a výšku príspevkov za čiastočnú
úhradu nákladov v školskej jedálni
(ďalej len „príspevky v školách a školských
zariadeniach“).

§2
Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach
Týmto nariadením sa určuje výška a podmienky úhrady nasledovných príspevkov v školách
a v školských zariadeniach:
a) príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
c) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.

DRUHÁ ČASŤ
PRÍSPEVKY V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH
§3
PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU VÝDAVKOV
ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE
(1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole uhrádza zákonný zástupca dieťaťa príspevok na
čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole mesačne sumou:
a) deti od 3 do 6 rokov s trvalým pobytom v obci Trnavá Hora
b) deti od 3 do 6 rokov bez trvalého pobytu v obci Trnavá Hora
c) deti od 2 do 3 rokov

15,- €
15,- €
20,- €

(2) Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci
materskej škole.
(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 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.
(4) Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa,
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 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 pomernú časť
určeného príspevku,
c) ak zákonný zástupca dieťaťa o to požiada a predloží riaditeľovi materskej školy
doklad o tom, že je z rodiny, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
(nízkopríjmová rodina).

§4
PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV
NA ČINNOSŤ ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ
(1) Na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí pri základnej škole
prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 5,- €.
(2) Príspevok podľa odseku 1 tohto paragrafu sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom
mesiaci základnej škole, ktorej súčasťou je školský klub detí.
(3) Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku,
ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu
alebo doklad o tom, že je z rodiny, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima
(nízkopríjmová rodina).

§5
PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI
(1) Školská jedáleň je zriadená za účelom prípravy, výdaja , konzumácie jedál a nápojov pre
stravníkov v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zriadení.
(2) Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských
zariadení, iné fyzické osoby so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu
verejného zdravotníctva.
(3) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni,
ktorú uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka sa stanovuje vo výške - podľa
2. finančného pásma, schváleného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
SR:
a) materská škola – desiata, obed, olovrant 1,45 €
desiata
0,36 €
obed
0,85 €
olovrant
0,24 €

b) základná škola – obed

I. stupeň
II. stupeň

1,15 €
1,23 €

(4) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni, ktorú uhrádza fyzická
osoba sa stanovuje vo výške nákladov na nákup potravín a režijných (prevádzkových)
nákladov nasledovne:
dospelí stravníci – obed
potraviny
režijné náklady

2,63 €
1,33 €
1,30 €

(5) Príspevky sa uhrádzajú do 10. dňa v kalendárnom mesiaci za predchádzajúci
kalendárny mesiac riaditeľke školskej jedálne.
(6) Na začiatku stravovacieho obdobia sú stravníci povinní uhradiť zálohu vo výške:
materská škola
40,- €
základná škola I., II. st.
20,- €
dospelí stravníci
40,- €
(7) Stravník má právo stravovať sa v školskej jedálni do výšky zaplatenej zálohy podľa
ods. 6). Po vyčerpaní zálohy príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
stravník nemá nárok na poskytnutie jedla v školskej jedálni. V prípade vyčerpania zálohy
pre stravníka, ktorým je dieťa materskej školy sa postupuje podľa ustanovení školského
poriadku materskej školy.
(8) Výška príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školskej jedálni, ktorú
uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka sa stanovuje vo výške:
0,10 € / na dieťa, žiaka /1 deň
(9) Novelou Zákona č. 544/2010 Zb. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR, cieľom ktorej je
poskytnúť dotáciu na podporu výchovy dieťaťa k stravovacím návykom bude poskytnutá
dotácia vo výške 1,20 € pre dieťa MŠ v poslednom ročníku predprimárneho vzdelávania
a pre žiaka ZŠ. Dotácia sa poskytuje v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa
zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole alebo vyučovania v
základnej škole.

TRETIA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§6
(1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva
v Trnavej Hore číslo ......... zo dňa 20. júna 2019.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.
(3) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN číslo 1/2013 o určení výšky
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach zo dňa
20.6.2019.
V Trnavej Hore, dňa .................................
Mgr. Pavel Kravec
starosta obce Trnavá Hora

Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa :
06.08.2019
- zverejnený na elektronickej tabuli obce dňa : 06.08.2019
- zverejnený na internetovej adrese obce dňa : 06.08.2019
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VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Trnavej Hore dňa 28.8.2019 pod číslom
uznesenia : ..................
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Trnavá Hora dňa : 06.08.2019
VZN zvesené z úradnej tabule obce Trnavá Hora dňa :
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