Obecné zastupiteľstvo obce Dolná Krupá, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68
Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 ods. 3 a § 6 ods. 1 prvá a druhá veta zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon), a v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení v znení nesk. predpisov vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 5/2019 (ďalej len „VZN“)
ktorým sa ruší Všeobecne – záväzné nariadenie č. 5/2017
o mieste a čase zápisu do základnej školy s materskou školou a o výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení a
ktorým sa určujú podmienky a spôsob prijímania detí do materskej školy, výška a spôsob úhrady
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských v obci Dolná Krupá

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Dolná Krupá dňa : 7. júna 2019
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Dolná Krupá dňa: 16. júla 2019
VZN nadobúda účinnosť dňom: 31. júla 2019
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Obecné zastupiteľstvo Obce Dolná Krupá
_________________________________________________________________________

Všeobecné záväzné nariadenie č. 5/2019
ktorým sa určujú podmienky a spôsob prijímania detí do materskej školy, výška a spôsob úhrady
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských v obci Dolná Krupá

Článok 1
Úvodné ustanovenie
Týmto VZN sa stanovujú podmienky a spôsob prijímania detí na predprimárne vzdelávanie do
materskej školy, výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v materskej
škole, za pobyt v školskom klube a za poskytovanie stravy v školskej jedálni základnej školy.
Článok 2
Spôsob prijímania detí do materskej školy
1. Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu spravidla vo veku od
3 do 6 rokov. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti ktoré s odloženou
povinnou školskou dochádzkou, deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou, deti
s trvalým pobytom v obci Dolná Krupá.
2. Prijímanie detí do materskej školy sa uskutočňuje v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.306/2008, termín
podania žiadosti zákonným zástupcom dieťaťa je od 2.mája do 15.mája v kalendárnom roku, pre
nasledujúci školský rok. Presný termín podávania žiadosti pre nasledujúci školský rok zverejní
riaditeľ Základnej školy s materskou školou na budove školy a inom, verejne dostupnom mieste,
zároveň zverejní aj presné podmienky prijímania detí do materskej školy.
3. Písomná žiadosť podaná zákonným zástupcom riaditeľovi Základnej školy s materskou školou musí
obsahovať potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Miestom na podanie žiadosti je budova Základnej
školy s materskou školou, pavilón C – materská škola so školskou jedálňou.
Článok 3
Príspevok na čiastočnú úhradu v materskej škole
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole, prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu
výdavkov
materskej
školy
mesačne
na
jedno
dieťa
sumou
vo
výške
15,00 Eur.
2. Príspevok v materskej škole sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza za dieťa:
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a) ktoré malo prerušenú dochádzku do materskej školy na viac, ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní, z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov, čo zákonný zástupca dieťaťa
vyjadrí 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 v ods. 1.
3. Príspevok za pobyt v materskej škole sa uhrádza poštovou poukážkou alebo prevodom z účtu
mesačne do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom dieťa navštevuje materskú školu.
Článok 4
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v školskom klube
1.

2.

Za pobyt žiaka v školskom klube detí, prispieva zákonný zástupca žiaka na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s činnosťou klubu detí, mesačne sumou vo výške 10,00 Eur na jedného
žiaka.
Príspevok za pobyt v školskom klube detí sa uhrádza poštovou poukážkou alebo prevodom z
účtu mesačne do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Článok 5
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za poskytovanie stravy v školskej jedálni
1. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza
zákonný zástupca. Ministerstvo školstva SR určilo s účinnosťou od 1.9.2019 tri finančné pásma na
nákup potravín na jedno jedlo, podľa vekových kategórií stravníkov. Stravníkom v školskej jedálni
môžu byť deti, žiaci, zamestnanci školy a školských zariadení, so súhlasom zriaďovateľa a
príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať aj iné
fyzické osoby
2. V školskej jedálni sa v súlade s ust. § 140 ods.5) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní,
môžu pripravovať diétne jedlá pre deti a žiakov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára
zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre
diétne stravovanie vydané ministerstvom školstva.
3. Výška časti režijných nákladov, ktorou prispieva zákonný zástupca stravníka na čiastočnú úhradu
nákladov na jedlo a výška nákladov dospelého stravníka (zamestnanec Základnej školy s materskou
školou) je uvedená Prílohe č. 1 tohto VZN.
4. V súlade s ust. § 153 ods. 3 ) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, zamestnávateľ je povinný
poskytovať stravovanie zamestnancom školy a školských zariadení. Zamestnancom školy
a školského zariadenia, zároveň prispieva zamestnávateľ na stravu vo výške 55% z ceny jedla v
zmysle §152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce.
5. Výška úhrady za stravu (obed) dospelých stravníkov (zamestnancov Základnej školy s materskou
školou) je stanovená na úrovni 2. pásma vekovej kategórie stravníkov 15-19 rokov, pričom k tejto
sume sa pripočíta celá výška režijných nákladov školskej jedálne za predchádzajúci kalendárny rok
v prepočte na jedno vyrobené jedlo. V prípade dospelých stravníkov – dôchodcov bývalých
zamestnancov je výška úhrady stanovená na úrovni 2. pásma vekovej kategórie stravníkov 15-19
rokov, pričom k tejto sume sa pripočíta časť režijných nákladov v sume 0,20 Eur na jedno hlavné
jedlo. Rozdelenie pásiem tvorí Prílohu č. 2 tohto VZN.
6. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za poskytovanie stravy v školskej jedálni sa uhrádza
poštovou poukážkou alebo prevodom z účtu mesačne do 15. dňa príslušného kalendárneho
mesiaca. V prípade, ak platba za stravné nebude uhradená do prvého dňa v nasledujúcom mesiaci,
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vedúca školskej jedálne nie je povinná poskytnúť stravníkom stravu.
7. V prípade nepredvídanej neprítomnosti je možné stravníka odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu 24
hodín vopred do 13. hodiny. V prvý deň nepredvídanej neprítomnosti je možnosť odobrať si obed
do obedára. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa stravníkovi neposkytuje žiadna náhrada.
Článok 6
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
1. V súlade s ust. § 4 zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR, dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym
vylúčením možno poskytnúť na úhradu školských potrieb potrebných na prípravu na vzdelávanie a
vzdelávanie v materskej škole alebo na prípravu na vyučovanie a na vyučovanie v základnej škole
(školské potreby podľa predmetného zákona sú najmä zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné
individuálne pomôcky) na
a) každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník vzdelávacieho programu odboru vzdelávania
materskej školy alebo základnú školu a v poslednom ročníku materskej školy alebo v základnej
škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
b) dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v
domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej priemerný mesačný príjem
za posledných šesť mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie je
najviac vo výške životného minima.
2. Žiadateľom o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa môže byť:
a) zriaďovateľ materskej školy a zriaďovateľ základnej školy okrem zriaďovateľa materskej školy
a základnej školy, ktorým je okresný úrad v sídle kraja,
b) obec podľa sídla školy, ak zriaďovateľom materskej školy alebo základnej školy je okresný úrad
v sídle kraja,
c) občianske združenie, ktorého členmi sú rodičia alebo iní zástupcovia detí a priatelia školy, ak
zriaďovateľom materskej školy alebo základnej školy je okresný úrad v sídle kraja alebo
d) v odôvodnených prípadoch aj materská alebo základná škola na základe písomnej dohody,
ktorú spisuje škola so zriaďovateľom materskej alebo základnej školy s uvedením dôvodov.
Akceptovateľné sú iba vážne dôvody, ktoré sú konkrétne zdôvodnené.
3.
Žiadosť o dotáciu na stravu podáva žiadateľ na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého
územnom obvode má sídlo žiadateľ dotácie. Prílohou k žiadosti sú doklady, preukazujúce splnenie
podmienok podľa § 8a zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách, ktoré nemôžu byť staršie
ako tri mesiace, zoznam detí, na ktoré žiadateľ žiada poskytnutie dotácie na stravu s uvedením ich
mena, priezviska, rodného čísla a adresy pobytu. Zoznam detí je prílohou žiadosti o dotáciu
na stravu iba v tom prípade, ak žiadateľ žiada o poskytovanie dotácie na stravu deťom, ktoré žijú
v domácnosti s príjmom do výšky životného minima alebo v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc
v hmotnej núdzi.
4.
Dotácia na stravu sa poskytuje v sume 1,20 Eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo
výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo
obed alebo iné jedlo. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo
dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné
stravovanie, poskytnutú dotácia na stravu, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe,
ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.
5.
Podmienky a spôsob poskytovania dotácií zo strany Ministerstva práce, sociálnych detí a rodiny SR
rieši zákon č. 544/2010 Z. z.
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Článok 7
Spoločné a záverečné ustanovenia
Štatutárny zástupca obce ako zriaďovateľa školy a školských zariadení, môže rozhodnúť o znížení alebo
odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov a pobyt v školskom klube detí, príspevku na poskytovanie stravy v školskej jedálni, ak zákonný
zástupca dieťaťa o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov.
Týmto Všeobecne – záväzným nariadením sa rušia všetky predchádzajúce Všeobecne záväzné nariadenia obce
Dolná Krupá, ktoré upravovali podmienky a spôsob prijímania detí do materskej školy, výška a spôsob
úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských v obci Dolná Krupá
VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 24. júna 2019 uznesením č. 53/2019.
VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli v obci Dolná Krupá.

Mgr. Marek Dekan v.r.
starosta
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Príloha č. 1 k
Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 5/2019, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu detí do materskej
školy a výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov škôl a školských zariadení

Údaje sú v Eur
Obed
Finančné pásmo
na nákup potravín Desiata
od 1.9.2019

Z toho

nákup
potravín

časť
režijných
nákladov

Olovrant Spolu

dotácia
hradí zákonný
na
zástupca/stravník
potraviny

MŠ ( 2-6 ) rokov
veku, predškoláci

0,36

0,85

0,20

0,24

1,65

1,20

0,45

MŠ ( 2-6 ) rokov
veku, malá a
stredná trieda

0,36

0,85

0,20

0,24

1,65

0

1,65

ZŠ I. stupeň
6-11 rokov veku

0

1,15

0,20

0

1,35

1,20

0,20

ZŠ II. stupeň
11-15 rokov veku

0

1,23

0,20

0

1,43

1,20

0,23

Dospelí stravníci
15-19 rokov a
zamestnanci

0

1,33

1,52

0

2,85

0

2,85
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