Obce Štefanov podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods.(4) písm. g) zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, na základe § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116
ods. 6 a § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo v
Štefanove
vydáva
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 4/2019

- o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
- o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klubu detí
- o výške príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej
jedálni.
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Obec Štefanov je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou Štefanov 329
(2) Materská škola
2.1. Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu.
2.2. 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 § 2 písm. c) zákona č.
601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
2.3. 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.
2.4. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za
dieťa
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať 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.

(3) Školský klub detí pri Základnej škole s materskou školou Štefanov 329
3.1. Obec Štefanov je zriaďovateľom Školského klubu detí pri Základnej škole s materskou
školou Štefanov 329.
3.2. Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku
na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského
zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich
záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.
3.3. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí zriadeného
obcou prispieva: zákonný zástupca žiaka mesačne sumou najviac 15 % sumy životného
minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c) zákona
č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
3.4. Na základe rozhodnutia zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení
príspevku podľa odseku 3, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad
o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi .
4) Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Štefanov 329
4.1. Obec Štefanov je zriaďovateľom zariadenia školského stravovania – školskej jedálne
pri ZŠ s MŠ Štefanov 329.
4.2. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom, alebo žiakom v čase ich pobytu
v škole alebo školskom zariadení, zamestnancom škôl a školských zariadení a
iným fyzickým osobám (§140 zák. č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších
predpisov).Stravník uhrádza príspevok na potraviny podľa finančného pásma
č. 1 platného od 01. 09. 2019, ktoré vydáva MŠVVaŠ SR a tiež príspevok
na režijné náklady podľa kategórií.
Čl. 2
Výška príspevku a podmienky platenia príspevku
(1)Materská škola pri Základnej škole s materskou školou Štefanov 329
1.1. Výška príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole je 12,- € za jedno dieťa mesačne.
1.2. Výška príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole, ktoré nemá v obci trvalý pobyt,
je 20,-€ za jedno dieťa mesačne.
1.3. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.
(2) Školský klub pri Základnej škole s materskou školou Štefanov 329
2.1. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu deti
je 6,- € za jedného žiaka mesačne.
2.2. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.

(3) Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou Štefanov 329
3.1. Obec Štefanov určuje výšku príspevku na stravovanie v školskej jedálni
pri ZŠ s MŠ Štefanov na jedného stravníka a jedno jedlo nasledovne, :
3.2. Materská škola
( stravníci od 2 - 5 rokov )
desiata
obed
0,34 €
0,80 €

olovrant
0,23 €

réžia
0,13 €

Spolu
1,50 €

( deti v predškolskom veku )
desiata
obed
0,34 €
0,80 €

olovrant
0,23 €

réžia
0,13 €

Spolu
1,50 €

Výška dotácie na stravu zo ŠR pre dieťa v predškolskom veku je 1,20 €/deň, doplatok za
dieťa v predškolskom veku je 0,30 € /deň
3.3. Základná škola
1.stupeň
(stravníci 6-11 rokov)
obed
1,08 €

réžia
0,22 €

Spolu
1,30 €

2.stupeň
(stravníci 11-15 rokov)
obed
1,16 €

réžia
0,14 €

Spolu
1,30 €

Výška dotácie na stravu zo ŠR je 1,20 €/deň, doplatok za žiaka 1. a 2 stupeň
je 0,10 € /deň
V prípade diét – 1. Šetriaca, diabetická a celiatická /len tieto tri/ sa štátna dotácia 1,20 na deň
prepláca priamo zákonnému zástupcovi žiaka, ktorý o to požiada písomne zriaďovateľa a
doloží doklad od odborného lekára.
3.4. Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka , zamestnanci a ostatné fyzické osoby sú povinné
uhradiť finančný príspevok na stravovanie určený týmto VZN na účet školskej jedálne
a to mesačne vopred najneskôr do 23. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.
3.5. Zákonný zástupca dieťaťa v predškolskom veku je povinný uhradiť poplatok/preddavok
za stravu vo výške 6 eur/mesačne ( 60 eur /10 školských mesiacov/. Úhrada bude
vykonaná v dvoch splátkach za celý školský rok. Prvá splátka vo výške 30 eur do 23.9.
a druhá splátka vo výške 30 eur do 15.12. na účet školskej jedálne.

Preddavok na stravné sa upraví alikvótnou časťou v prípade, že stravník sa začne
stravovať v priebehu šk. roka
3.6. Zákonný zástupca žiaka 1. a 2 . stupňa je povinný uhradiť poplatok/preddavok
za stravu vo výške 2 eur/mesačne ( 20 eur /10 školských mesiacov/. Úhrada bude
vykonaná v jednej splátke do 23.9. kalendárneho roka na účet školskej jedálne .
3.7 Zákonný zástupca alebo stravník musí mať pred začatím stravovania sa v školskej
jedálni podpísanú prihlášku, ktorú vyplní a podpíše osobne u vedúcej školskej jedálne.
3.8. Neúčasť na stravovaní v materskej a základnej škole je možné nahlásiť deň vopred
od 7:00 hod . do 14:00 hod . , osobne, telefonicky, sms-správou u vedúcej školskej
jedálne. V nutnom prípade /choroby alebo nepredvídaných okolností / može rodič dieťa
odlásiť najneskôr do 6.00 hod. príslušného dňa výlučne sms alebo e-mailom školskej
jedálne kde uvedie meno stravníka/dieťaťa/žiaka, odkedy a dokedy ho treba odhlásiť
a meno toho kto ho odhlasuje. Toto pravidlo platí aj pre ostatných stravníkov.
Ak sa včas žiak/dieťa/ neodhlási a nezúčastní sa výchovno-vzdelávacieho procesu
platí náhradu štátu aj s réžiou za stravu zákonný zástupca.
3.9. Výroba jedál a nápojov pre zamestnancov školy sa zabezpečuje podľa vekovej
kategórie stravníkov 15 -18/19 ročných a úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce.
Náklady na nákup potravín
obed
1,26€

réžia
1,18 €

Spolu
2,44 €

3.9. Výroba jedál a nápojov pre iných stravníkov sa zabezpečuje podľa vekovej
kategórie stravníkov 15 -18/19 ročných a úhrada sa realizuje v celom rozsahu
nasledovne:
Náklady na nákup potravín
obed
1,26 €

réžia
1,18 €

Spolu
2,44 €

Čl. 3
Spoločné a záverečné ustanovenia
Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo Štefanov
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Štefanov
dňa 18.6.2019, pod číslom uznesenia 39/2019
3. Toto všeobecné záväzné nariadenie ruší VZN č. 1/20 17 zo dňa 26.6.2017 nadobúda
účinnosť 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce.
.
1.

V Štefanove dňa 19.6.2019

František Chudý
starosta obce
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