OBEC

Návrh
Zemianske Podhradie

Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Zemianske Podhradie
č.5/2021
o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
v materskej škole a vo výdajni ŠJ pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Zemianske Podhradie
Obecné zastupiteľstvo Obce Zemianske Podhradie podľa § 6 ods.1, § 11 ods.4 písm.g) zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods.5 a § 140
ods.9 a odst.10 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2021
Článok 1
Úvodné ustanovenia
(1) Na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole ( ďalej len „MŠ“ ) a vo výdajni školskej
jedálne pri MŠ ( ďalej len „VŠJ“ ) v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zemianske Podhradie,
prispieva zákonný zástupca dieťaťa mesačným príspevkom, ktorého výšku určuje Obec
Zemianske Podhradie ako zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.
(2) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia ( ďalej len „nariadenie“ ) je určenie výšky
mesačného príspevku za pobyt v materskej škole a určenie výšky mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním vo výdajni VŠJ v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Zemianske Podhradie a stanovenie ďalších postupov a podmienok pre úhradu
tohto príspevku.
(3) Príspevok je príjmom rozpočtu Obce Zemianske Podhradie.

Článok 2
Určenie výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
(1) Obec Zemianske Podhradie ako zriaďovateľ materskej školy určuje výšku finančného
príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej
škole.

(1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
nákladov v materskej škole mesačne na 1 dieťa sumu vo výške 10,-€ v dvojmesačných
intervaloch do 15. dňa v danom mesiaci.
(2) Príspevok na základe tohto nariadenia sa neuhrádza za dieťa:
ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevok k dávke v hmotnej núdzi,
- ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
- ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych
dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
- ktoré nedochádzalo do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka
zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v tých prípadoch sa uhrádza len pomerná
časť príspevku.
-

Článok 3
Výška príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie detí v MŠ
(1) Obec Zemianske Podhradie ako zriaďovateľ poskytuje stravovanie deťom v MŠ dovozom
stravy na základe Zmluvy o zabezpečení stravovania zo dňa 16.12.2015, Dodatku č. 1 k Zmluve
o zabezpečení stravovania zo dňa 12.7.2019 a Dodatku č. 2 k Zmluve o zabezpečovaní
stravovania zo dňa 19.11.2021 uzatvorenej s dodávateľom Z&J SK s.r.o., Bošáca č. 314,
zastúpená konateľom Jánom Ďurinom. Strava sa dodáva v uzatvorených antikorových
nádobách. Za kvalitu a predpísané množstvo stravy zodpovedá dodávateľ.
(2) Výdajná ŠJ, ktorej zriaďovateľom je Obec Zemianske Podhradie, 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.
(3) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín
podľa vekových kategórií stravníkov je určený za každý stravovací deň nasledovne:

Ukazovateľ
Materská škola
stravník – dieťa v MŠ
od 2 – 5 rokov
Materská škola
stravník – dieťa v MŠ
predškoláci
(od 5- do 6 rokov )

Finančný limit na nákup
potravín
2.finančné pásmo
Desiata

Obed

Olovrant

Dotácia na
podporu
dieťaťa
k stravovacím
návykom

0,36 €

0,85 €

0,24 €

0,00 €

1,45 €

0,36 €

0,85 €

0,24 €

1,30 €

0,15 €

Spolu

(4) Dotácia na stravovanie sa poskytuje vo výške 1,30 € pre dieťa od 5 do 6 rokov za každý
stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu v materskej škole a súčasne

odobralo v školskom stravovaní obed. V súvislosti s novelou zákona je zodpovedný zákonný
zástupca za prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy. Ak dieťa nebude prítomné na vzdelávaní
v škole a nebolo odhlásené zo stravy, zákonný zástupca si musí uhradiť finančný príspevok na
stravovanie v plnej výške.
(5) Výdajná školská jedáleň pri MŠ, ktorej zriaďovateľom je Obec Zemianske Podhradie,
poskytuje stravovanie pre dospelého stravníka- zamestnanca nasledovne:

Ukazovateľ

Obed

Čiastočná
úhrada
režijných
nákladov
zamestnanca

Dospelý stravník
( zamestnanec )

1,70 €

1,06 €

Spolu

2,76 €

(6) Zákonný zástupca dieťaťa a dospelý stravník je povinný uhradiť platbu za stravné mesačne,
a to prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou.

Článok 4
Zrušovacie ustanovenie
Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia č.5/2021 sa ruší
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zemianske Podhradie č. 1/2019 a Dodatku č. 1 k VZN č.
1/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ a vo výdajni
ŠJ pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zemianske Podhradie
Článok 5
Záverečné ustanovenia
(1) Obecné zastupiteľstvo obce Zemianske Podhradie sa na tomto Všeobecne záväznom
nariadení o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej
škole a vo výdajni ŠJ pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zemianske Podhradie č.
5/2021 uznieslo dňa 08.12.2021, číslo uznesenia
.
(2) Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2022.

Miroslav Zámečník

Návrh VZN
vyvesený dňa: 23.11.2021
zvesený dňa:

starosta obce

Zverejnené na internetovej stránke obce: www.zemianske-podhradie.sk

