OBEC BABINDOL

Všeobecne záväzné nariadenie obce Babindol č. 1/2019
o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu
nákladov v materskej škole a školskej jedálni v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Babindol

28.5.2019
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Obec Babindol v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 6 ods. 2 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a v zmysle § 28 ods.5, § 140 ods.9,10 zákona č.245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávanie (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce určuje výšku príspevkov zákonného
zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených:
a) s pobytom detí v materskej škole
b) s nákupom potravín podľa vekových kategórií straníkov v školskej jedálni.

Čl.2
Vyživovacia povinnosť
1. Rodič dieťaťa, alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť,
prispieva na čiastočnú úhradu nákladov na pobyt dieťaťa v materskej škole.

Čl. 3
Materská škola
1. Podľa § 28 ods. 6 školského zákona za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou
prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne
na jedno dieťa sumou najviac 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené
dieťa.
Podľa § 28 ods. 5 školského zákona Obecné zastupiteľstvo v Babindole určuje výšku
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa vo
výške 6,00EUR.
2. Podľa § 28 ods. 8 školského zákona sa príspevok v materskej škole na základe
rozhodnutia zriaďovateľa 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 núdzi
podľa osobitného predpisu
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, čo
vyjadrí preukázateľným spôsobom
e) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola
prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými
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závažnými dôvodmi – v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú
časť určeného príspevku
3. Príspevok podľa odseku 1 tohto článku uhrádza zákonný zástupca dieťaťa
bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou na účet zriaďovateľa do
20.dňa v mesiaci za príslušný kalendárny mesiac.

Čl. 4
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
1. V zmysle zákona č.245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonný zástupca
dieťaťa uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na
nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s uvedenými
finančnými pásmami bez úhrady režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál
a nápojov.
2. Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa
vekových kategórií stravníkov a sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky.
3. Obec Babindol určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov podľa ods. 1
ako konečnú platbu zákonného zástupcu za školské stravovanie dieťaťa nasledovne:
MŠ denná
Stravníci od 2 – 6 rokov
2.pásmo
MŠ denná
Stravník - Dieťa
rok pred plnením
povinnej školskej
dochádzky
2.pásmo

desiata
€

0,36

desiata
€
0,36

obed
€
0,85

obed
€

olovrant
€

spolu
€

dotácia
€

Dopl.ZZ
€

0,24

1,45

1,20

0,25

0,85

olovrant
€
0,24

spolu
€
1,45

4. Zriaďovateľ školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení
príspevku podľa ods.3, ak dospelá osoba alebo zákonný zástupca dieťaťa o to
písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej
núdzi a príspevku k dávne v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
Deti v hmotnej núdzi doplácajú na celodennú stravu
0,25€.
5. Príspevok vo výške nákladov na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca
dieťaťa bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou na účet školskej
jedálne mesačne do 20.dňa v mesiaci vopred za nasledujúci mesiac.
6. Nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa má každé
dieťa, ktoré navštevuje posledný ročnej materskej školy.
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7. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v súlade s §4 čl.6
zákona č.544/2020 Z.z. sa poskytuje v sume 1,20€ za každý deň, v ktorom sa
dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo
stravu.
8. Na dotáciu má nárok aj dieťa, ktorého zdravotný stav vyžaduje osobitné
stravovanie (potvrdené lekárom špecialistom napr. diabetológ...) , ktoré
neodobralo stravu z dôvodu, že školská jedáleň nezabezpečí diétne stravovanie
a toto dieťa sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti. Dotáciu vo výške 1,20€
vyplatí zriaďovateľ zákonnému zástupcovi prostredníctvom školského zariadenia
a to za dni, kedy sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej
škole.
9. Na začiatku školského roka rodič/zákonný zástupca dieťaťa, ktoré má rok pred
plnením povinnej školskej dochádzky uhradí zálohovú platbu vo výške 25€. Táto
suma bude slúžiť na doplatenie rozdielu medzi stravnou jednotkou a dotáciou.
Doplatok je 0, 25 €. V prípade vyčerpania zálohovej platby počas školského roka
rodič/zákonný zástupca zálohovú platbu uskutoční znova podľa požiadavky
vedúcej školskej jedálne.
ČI. 5
Záverečné ustanovenie
1. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č.1/2015, ktoré bolo schválené dňa
7.12.2015 uznesením č.65/2015 a dodatok č.1 k VZN č.5/2015, ktorý bol
schválený dňa 27.9.2017 uznesením číslo 154/2017.
2. Na tomto VZN sa obecné zastupiteľstvo v Babindole uznieslo na svojom zasadnutí
dňa 27.5.2019 uznesením č.39/2019
3. .
4. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 1.9.2019

Vyvesené dňa : 28.5.2019
Zvesené dňa: ...................
Ing. Peter Ďurica
starosta obce Babindol

4

