Všeobecne záväzné nariadenie obce Rozhanovce č.04/2019
zo dňa 27.06.2019
o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na
čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých
zriaďovateľom je Obec Rozhanovce

Obecné zastupiteľstvo v Rozhanovciach v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle §28, §114, §140, §141 zák. č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 6 ods. 24
zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznáša na tomto všeobecne záväznom nariadení.

Čl.1
Účel a predmet
(1) Všeobecne záväzné nariadenie (,, ďalej len VZN“) určuje výšku príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách
a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Rozhanovce.

ČL.2
Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach
1. Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ
2. Príspevok za činnosť školského klubu detí
3. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v zariadeniach školského
stravovania
ČL.3
ZŠ s MŠ Rozhanovce
(1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný
výdavkov mesačne na jedno dieťa sumou 15,- € 1)

zástupca na čiastočnú úhradu

(2) Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole na jedno dieťa sa kráti pomerne,
ak dieťa je umiestnené v materskej škole na ½ kalendárneho dňa, resp. sa umiestňuje na
adaptačný pobyt.
(3) Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne, najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca
vopred, alebo aj podľa rozpisu:
1)

napr. Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Mesačné platby:
- v septembri .....30,- € ...........najneskôr do 15. 9. (za mesiace september a október)
- v októbri .........15,- € .......... do 15. 10. (za november)
- v novembri..... 15,- € ........... do 15. 11 (za december)
- v decembri NEPLATIŤ
- v januári......... 30,- € ........... do 15. 1. (za január a február)
- vo februári, marci, apríli, máji po 15,- € vždy do 15. v mesiaci (vždy za
nasledujúci mesiac)
- v júni NEPLATIŤ
- v júli do 15.7. ................ podľa podmienok otvorenia MŠ počas prázdnin
Štvrťročné platby:
- za mesiace 9-12 do 15.9. ... vo výške 60,- €
- za mesiace 1-3 do 15.1. ..... vo výške 45,- €
- za mesiace 4-6 do 15.4. ..... vo výške 45,- €
- za 7 mesiac do 15.7. .......... podľa podmienok otvorenia MŠ počas prázdnin

Uhrádzanie príspevku sa realizuje výlučne iba bezhotovostne:
a) formou bankového prevodu na účet :
VÚB Banka IBAN: SK33 0200 0000 0019 1429 4353
/do správy pre prijímateľa uviesť MŠ - meno a priezvisko dieťaťa/
b) poštovou poukážkou
(4) Príspevok v materskej škole zákonný zástupca neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi ZŠ s MŠ doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, podľa osobitného predpisu2),
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 z rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
e) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin.

(5) Ak bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými
závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca dieťaťa pomernú časť
príspevku.
Čl. 4
Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Rozhanovce
(1) Školský klub zriadení pri ZŠ s MŠ Rozhanovce, (ďalej len „ Školský klub“ ) zabezpečuje
pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, činnosť podľa výchovného
programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase
mimo vyučovania.
2)

Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR s účinnosťou od 01.01.2019.

(2) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno - vzdelávacou činnosťou školského
klubu zriadeného obcou Rozhanovce pri základnej škole prispieva zákonný zástupca mesačne
sumou 10,- €.
(3) Príspevok sa uhrádza podľa rozpisu:
za september – december ............ do 15. októbra sumou.........40,- €
január – marec ..................... do 15. februára sumou .......... 30,- €
apríl – jún .............................. do 15. apríla sumou .............. 30,- €
alebo za január – jún .................. do 15. apríla sumou .............. 60,- €
Uhrádzanie príspevku sa realizuje výlučne iba bezhotovostne:
a) formou bankového prevodu na účet :
VÚB Banka IBAN: SK33 0200 0000 0019 1429 4353
b) poštovou poukážkou
(4) V prípade dvoch a viac detí z jednej rodiny platí rovnaká suma za každé dieťa.

Čl. 5
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Rozhanovce
(1) Určenie výšky príspevku na nákup potravín v zariadení školského stravovania.
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Rozhanovce, (ďalej len „ Školská jedáleň“ ), ktorej zriaďovateľom
je Obec Rozhanovce, poskytuje stravovanie deťom MŠ, žiakom ZŠ , zamestnancom ZŠ s MŠ
Rozhanovce a učiteľom Základnej umeleckej školy, ktorí vyučujú našich žiakov v ZŠ s MŠ
Rozhanovce.
(2) Finančné pásma určujú náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií
stravníkov a príspevok zákonného zástupcu (ďalej len „ ZZ“ ) dieťaťa a žiaka vo výške nákladov
na nákup potravín. Sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky.
(3) Príspevok, ktorý uhrádza ZZ dieťaťa (materskej školy, ďalej len „MŠ“) alebo žiaka (základnej
školy ďalej len „ZŠ“) vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
v nadväznosti na odporúčané výživové dávky sú určené za každý stravovací deň nasledovne:
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Ceny sú uvedené v €.
(4) Podmienky pri poskytnutí stravovania formou dotácie na podporu výchovy k stravovacím
návykom:
1. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej dotácia)sa poskytuje vo
výške 1,20 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ,
ZŠ a odobralo stravu - obed. Účasť na vyučovaní je možné považovať aj napr. 1hod. počas dňa.
2. Dotácia sa od 01.09.2019 poskytuje:
a) na dieťa navštevujúce posledný ročník MŠ,

b) na dieťa navštevujúce ZŠ,
c) na dieťa vo veku od 2 –5 rokov, navštevujúce MŠ a žijúce v domácnosti, ktorej sa
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.
3. ZZ dieťaťa v MŠ s celodennou stravou s dotáciou má povinnosť doplatiť rozdiel medzi
dotáciou a výškou finančného pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo sumou 0,25
€/dieťa/deň. Vyúčtovanie uvedeného doplatku sa vykoná raz za polrok, v sume 20,-€ , je
potrebné uhradiť do 15.09. na stravovací účet.
4. ZZ dieťaťa v MŠ s celodennou stravou – bez dotácie , alebo dieťa v MŠ – desiata obed – bez
dotácie má povinnosť uhradiť stravné za mesiac dopredu do 15. dňa v príslušnom kal. mesiaci,
/ september + október do 15.09./ Rozpis platieb bude zverejnený. Stravné sa môže uhradiť aj na
niekoľko mesiacov vopred jednou sumou.
5. ZZ dieťaťa v MŠ - desiata a obed má povinnosť doplatiť rozdiel medzi dotáciou a výškou
finančného pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo sumou 0,01 €/dieťa/deň.
Vyúčtovanie uvedeného doplatku sa vykoná raz za polrok, v sume 1,-€ , je potrebné uhradiť do
15.09. na stravovací účet.
6. ZZ žiaka na 2.stupni v ZŠ má povinnosť doplatiť rozdiel medzi dotáciou a výškou finančného
pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo sumou 0,03 €/dieťa/deň, táto suma sa mu bude
zrážať zo zálohovej platby20,-€, ktorú zaplatil pri zapísaní stravníka na stravovanie - Zápisným
lístkom do 15.08..Vyúčtovanie uvedeného doplatku sa vykoná raz za polrok.
7. Úhrada stravného ZZ za dieťa v MŠ , ktoré je v hmotnej núdzi 2) a predloží potvrdenie, že
je poberateľom dávky v hmotnej núdzi uhrádza dieťaťu:
ak odoberá celodennú stravu (desiata, obed , olovrant) : 0,25 € /deň za odobratú stravu
ak odoberá stravu (desiata, obed) :
0,01 € /deň za odobratú stravu
Vyúčtovanie a spôsob platenia upraví ZŠ s MŠ Rozhanovce interným predpisom, zverejneným
na verejne prístupnom mieste.
8. Zostávajúci rozdiel medzi poskytnutou dotáciou a sumou stanovenou finančným pásmom
nákladov na nákup potravín na jedno jedlo sa v ŠJ pri ZŠ s MŠ použije na režijné náklady,
s
cieľom skvalitnenia kultúry stravovania v zariadení školského stravovania.
9. Osobitné stravovanie. Zákonnému zástupcovi dieťaťa, resp. osobe, ktorá má zverené dieťa do
starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, na ktoré je poskytnutá dotácia a u ktorého podľa
potvrdenia od ošetrujúceho lekára - špecialistu (gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ
a pod.) zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie a ŠJ uvedený druh stravovania
nezabezpečuje, riaditeľ školy s poverením zriaďovateľa vyplatí dotáciu bezhotovostným
platobným stykom na jeho bankový účet, uvedený v zápisnom lístku na stravovanie, a to v
nasledujúcom mesiaci na základe evidencie dochádzky dieťaťa do ZŠ, MŠ. ZZ dieťaťa podá
žiadosť o dotáciu. Príloha č. 1 : Žiadosť o dotáciu.
10. ZZ bezodkladne oznámiť škole neúčasť ako aj dĺžku trvania neúčasti dieťaťa/žiaka na
výchovno-vzdelávacom procese a odhlásiť ho zo stravy. Ak sa dieťa nezúčastní vyučovania
(napr. z dôvodu choroby) a rodič ho zo stravy neodhlási, stravu uhrádza rodič, respektíve sa mu

to čerpá zo zálohovej platby, ktorú vyplatil pri zápise svojho dieťaťa na stravu vo výške 20.-€ do
15.08..
Z dôvodu iných nepredvídateľných prekážok zo strany školy alebo zriaďovateľa bude
dieťa/žiak automaticky zo stravy odhlásené. ZZ táto povinnosť nevzniká.
Odhlásenie zo stravy je možné najneskôr do 14:00 hod. predchádzajúceho dňa, okrem pondelka,
kedy je možné odhlásenie zo stravy do 7:45. V prípade choroby výnimočne ráno do 7:45.
Odhlasovania žiaka je možné osobne, tel. 055/6950214-ZŠ, 055/6950100 -ŠJ. V prípade
neprítomnosti žiaka na vyučovaní (choroba a iné), je možné v prvý deň choroby odobrať jedlo –
preložiť si do čistých nádob, ktoré zákonný zástupca donesie v čase výdaja stravy od 13:45 do
14:00 h.. Nasledujúce dni musí byť žiak zo stravy odhlásený. Aj v prvý deň choroby sa obed
uhrádza v plnej výške z finančnej zábezpeky rodiča.
11. Dotáciu na stravu nie je možné poskytnúť, ak dieťa navštevuje materskú školu len v
dopoludňajších hodinách a je mu počas výchovno-vzdelávacej činnosti poskytovaná len desiata.
Dotácia na stravu je určená primárne na zabezpečenie obeda. V prípade, že dieťa sa zúčastní
výchovnovzdelávacieho procesu v dopoludňajších hodinách a odoberie obed, na takéto dieťa je
možné dotáciu poskytnúť.
(5) Režijné náklady.
ZZ uhrádza príspevok na režijné náklady zariadenia školského stravovania vo výške 2,00 €
mesačne. Príspevok sa uhrádza podľa rozpisu:
za september – december ............ do 15. októbra sumou ........ 8,- €
január – marec ..................... do 15. februára sumou .......... 6,- €
apríl – jún .............................. do 15. apríla sumou .............. 6,- €
alebo za január – jún .................. do 15. apríla sumou .............. 12,- €
Uhrádzanie príspevku sa realizuje výlučne iba bezhotovostne:
a) formou bankového prevodu na účet :
VÚB Banka IBAN: IBAN: SK33 0200 0000 0019 1429 4353
b) poštovou poukážkou
V prípade dvoch a viac detí z jednej rodiny platí rovnaká suma za každé dieťa.
(6). Stravovanie dospelých stravníkov v ŠJ pri ZŠ s MŠ Rozhanovce upravuje interný predpis
ZŠ s MŠ Rozhanovce.
Čl. 6
Zrušovacie ustanovenie
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší:
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Rozhanovce č. 3/2016 zo dňa 15.12.2016 o určení
výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec
Rozhanovce

2. Dodatok č.1 schválený uznesením obecného zastupiteľstva 31.01.2019 k všeobecne
záväznému nariadenie obce Rozhanovce č. 3/2016 zo dňa 15.12.2016 o určení výšky
mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Rozhanovce.
Čl. 7
Záverečné ustanovenia
1. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto nariadenia vykonáva hlavný kontrolór obce
Rozhanovce.
2.Veci neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom a osobitnými predpismi.3)
3.Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom
v Rozhanovciach dňa: 27.06.2019 uznesením č. 64/2019.
4.Nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje VZN č. 3/2016
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých
zriaďovateľom je Obec Rozhanovce a Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2016.

Čl. 8
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť : 1. septembra 2019.

Viktor Gazdačko
starosta
Vyvesené:12.06.2019
Zvesené: 27.06.2019
Schválené uznesením obecného zastupiteľstva č.:64/2019 zo dňa 27.06.2019
Vyhlásené dňa: 28.06.2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR s účinnosťou od 01.01.2019.
2)
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní -školský zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1)

3)

napr. Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

