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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), ktorým sa dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Č . 5 /2015
o mieste a čase zápisu do základnej školy s materskou školou a o výške mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Dolná Krupá dňa :
Návrh VZN zvesený z úradnej tabule v obci Dolná Krupá dňa:
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Dolná Krupá dňa:
VZN zvesené z úradnej tabule v obci Dolná Krupá dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňa:

03. 09. 2015
18. 09. 2015
21. 09. 2015
06. 10. 2015
01. 11. 2015
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Čl.1
Predmet úpravy
Týmto VZN sa určujú pre školu a školské zariadenia zriadené obcou na jej území podmienky pre
zápis detí a určenie výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, na činnosť školského
klubu detí a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.
Čl. 2
Miesto a čas zápisu detí do základnej školy a materskej školy
1. Miestom zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky je budova Základnej školy s materskou
školou, pavilón B, ul. Školská 439/12, Dolná Krupá.
2. Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky je v termíne 1.4. až 30.4. v kalendárnom roku
pre nasledujúci školský rok. Zápis sa koná 2 pracovné dni, konkrétny dátum určí a obvyklým
spôsobom zverejní riaditeľ/ka školy v dostatočnom časovom predstihu pred jeho uskutočnením.
3. Prijímanie detí do materskej školy sa uskutočňuje v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.306/2008,
termín podania žiadosti zákonným zástupcom dieťaťa je v priebehu prvých dvoch marcových
týždňov v kalendárnom roku pre nasledujúci školský rok. Miestom na podanie žiadosti je budova
Základnej školy s materskou školou, pavilón C – materská škola so školskou jedálňou.
Čl. 3
Výška príspevku v materskej škole
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole, ktoré nespĺňa kritériá par.28,ods.7,pís.a,b,c zákona č.245/2008,
prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa
sumu:
15,00 €
2. Príspevok na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 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 v bode 1.
3. Termín a spôsob úhrady príspevku: mesačne do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom
navštevuje MŠ poštovou poukážkou alebo prevodom z účtu. V decembri a júli kal. roka je termín
úhrady do 10.dňa.
Čl. 4
Výška príspevku, termín a spôsob úhrady v školskom klube detí
1. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu na
určuje vo výške:

jedného žiaka sa
10,00 €

2. Termín a spôsob úhrady príspevku: mesačne do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca poštovou
poukážkou alebo prevodom z účtu. Príspevok je možné uhradiť aj naraz za viac mesiacov /za 4
mesiace a to september až december a potom za 6 mesiacov január až jún/.
Čl. 5
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
1. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom v zmysle § 140 zákona č.245/2008 v znení
neskorších predpisov za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške
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nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov a za úhradu časti režijných
nákladov.
Ministerstvo školstva určuje rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov v piatich finančných pásmach. Obec Dolná Krupá určuje výšku príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na úrovni 2. pásma pre všetky vekové kategórie stravníkov, t.z. 2-6
rokov, 6-11 rokov, 11-15 rokov. Ďalej Obec Dolná Krupá ako zriaďovateľ určuje výšku časti
režijných nákladov, ktorou prispieva zákonný zástupca stravníka na jedno hlavné jedlo
v sume 0,10 eur.
2. Školská jedáleň poskytuje stravovanie zamestnancom školy a školských zariadení,
dôchodcom - bývalým zamestnancom v školstve, zamestnancom zriaďovateľa a iným fyzickým
osobám v prípade, ak to umožňuje prevádzková kapacita jedálne. Výška úhrady za stravu dospelých
stravníkov je stanovená na úrovni 2.pásma vekovej kategórie stravníkov 15-19 rokov a k tejto sume
sa pripočíta u dôchodcov bývalých zamestnancov ZŠ s MŠ a obce časť režijných nákladov v sume
0,20 € na jedno hlavné jedlo a u zamestnancov a iných fyzických osôb celá výška režijných
nákladov školskej jedálne za predchádzajúci kalendárny rok v prepočte na jedno vyrobené jedlo.
U zamestnancov prispieva zamestnávateľ na stravu vo výške 55% z ceny jedla v zmysle §152
zákonníka práce.
3. List s prepočtom režijných nákladov na výrobu jedného hlavného jedla za príslušný predchádzajúci
kalendárny rok opečiatkovaný a podpísaný vedúcou školskej jedálne bude tvoriť prílohu č.2 tohto VZN.
Prílohy č.2 budú označené podľa časového sledu písmenami a-z . Zároveň vedúca jedálne zverejní cenu
hlavného jedla s režijnými nákladmi v jedálni a oboznámi s ňou dospelých stravníkov-zamestnancov a
iné osoby .
4. Konkrétne sumy úhrady v eurách podľa bodu 1 a 2 sú uvedené v prílohe č.1 tohto VZN.
Prílohy č.1 budú označené podľa časového sledu písmenami a-z.
5. Ak Ministerstvo školstva SR zaktualizuje a vydá finančné pásma nákladov na nákup potravín a obec
nebude meniť zaradenie do iného finančného pásma ani výšku stanovených režijných nákladov,
ktoré hradí stravník, nové sumy úhrady v konkrétnej výške budú oznámené listom starostu obce,
bez toho, že by sa VZN menilo dodatkom. Obec zverejní tento list obvyklým spôsobom a taktiež vedúca
školskej jedálne s ním oboznámi rodičov. List starostu bude prílohou č.3 tohto VZN. Prílohy č.3 budú
označené podľa časového sledu písmenami a-z.
6. Termín a spôsob úhrady príspevku: mesačne vopred, za september a október sa platí naraz do 15.9.,
úhrada sa realizuje len poštovou poukážkou alebo prevodom z účtu. Ak platba za stravné nebude
uhradená do prvého dňa v nasledujúcom mesiaci, vedúca školskej jedálne nie je povinná poskytnúť
stravníkom stravu.
V prípade nepredvídanej neprítomnosti je možné stravníka odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu 24 hodín
vopred. V prvý deň nepredvídanej neprítomnosti je možnosť odobratia obedu do obedára v čase do
11.30 hod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.
Čl. 6
Kontrolná činnosť
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN na území obce vykonávajú:
a) riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Dolnej Krupej,
b) hlavný kontrolór obce Dolná Krupá
c) starosta obce alebo ním poverený zamestnanec obecného úradu.
Čl. 7
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Obec ako zriaďovateľ školy a školských zariadení môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku
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podľa článkov 4,5 tohto nariadenia, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka 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
neskorších predpisov.
2. Žiadosti spolu s dokladmi predkladá zákonný zástupca prostredníctvom školy alebo školského
zariadenia zriaďovateľovi.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie č.5 /2015 o mieste a čase zápisu do Základnej školy s materskou
školou a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení bolo
schválené uznesením č. 85/2015 na zasadnutí obecného zastupiteľstva 18. 9. 2015.
4. Zároveň sa ruší VZN č. 6/2013, schválené uznesením OZ č.76 b/2013 zo dňa 25.10.2013.
5. Toto VZN nadobúda účinnosť 1. 11. 2015.

Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce
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Príloha č. 1 a)
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5 /2015 o mieste a čase zápisu do
základnej školy s materskou školou a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a
školských zariadení. Čiastočná úhrada nákladov na nákup potravín a režijné náklady:
V Dolnej Krupej, 1.8.2015
V eurách

Materská
škola
(2-6 rokov)
Základná
škola
I. stupeň
(6–11 rokov )
Základná
škola
II.stupeň
(11-15 rokov)
Dospelí
stravnícidôchodci–
býv.zamest.
(15-19 rokov)
Dospelí
stravnícizamestnanci a
iné osoby
(15-19 rokov)

desiata
obed
N na nákup N na nákup Časť
alebo
potravín v 2. potravín v 2. celé
pásme
pásme
réžij.nákl.
0,26
0,64
0,10

olovrant
spolu
N na nákup
potravín v 2.
pásme
0,22
1,22

0

0,95

0,10

0

1,05

0

1,01

0,10

0

1,11

0

1,12

0,20

0

1,32

0

1,12

1,41

0

2,53

Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce
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Príloha č. 2 a) k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5 /2015 o mieste a čase zápisu do základnej školy
s materskou školou a o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských
zariadení.

Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou, ul. Školská 439/12, 919 65 Dolná Krupá

Výpočet režijných nákladov
Obdobie I.-XII.2014

1. Počet vydaných obedov za obdobie:

29 001

2. Počet doplnkových jedál:

18 879

3. 20% z doplnkových jedál:

3 776

4. Súčet jedál:

32 777

5. Hrubá mzda pracovníkov ŠJ za obdobie:

25 325,00 €

6. Poistenia a odvody do fondov za obdobie

8 934,00 €

7. Náklady za prevádzkové obdobie:
(energie, inventár, čistiace a ochranné
pomôcky, kalibrácie meradiel, odpisy...)
8. Spolu: (riadok 5+6+7)
9. Réžia na jedno jedlo: (riadok 8:4)

Spracoval: Magulová Anna
Dňa: 30.1.2015

11 859,00 €
46 118,00 €
1,41 €

