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Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019
O výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej
jedálni podľa Zák. č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní

Účinnosť nadobúda dňa : 01.09.2019

Starosta obce Ladislav Ďureček
Podpis a pečiatka :

Obecné zastupiteľstvo Nimnica podľa § 6 ods. 1 zákona. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní sa uznieslo na tomto

Všeobecne záväznom nariadení č. 2/2019 O výške príspevku za

pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni podľa Zák. č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN) bližšie upravuje práva a povinnosti rodičov
alebo inej fyzickej osoby než rodiča, ktorý má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do
pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len zákonný zástupca) navštevujúce školy
a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nimnica a schváleného školského obvodu
v súlade so Zák. č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
(2) Obec Nimnica je zriaďovateľom :
Materská škola Nimnica,
Školská jedáleň Nimnica
§2
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
(1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou: 8,00 €.
(2) Príspevok sa podľa § 28 ods. 7/ školského zákona neuhrádza za dieťa :
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca 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
(3) Príspevok na základe tohto VZN sa neuhrádza za dieťa
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy 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
c) prevádzka materskej školy bola prerušená zapríčinením zriaďovateľa
(4) Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne do 20. dňa v kalendárnom mesiaci v hotovosti do
pokladne materskej školy.
§3
Výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
(1) Školská jedáleň poskytuje svoje služby pre deti, žiakov a zamestnancov MŠ.
(2) Stravníkom v školskej jedálni sú deti, žiaci a zamestnanci MŠ.

(3) Školská jedáleň poskytuje stravovanie aj iným fyzickým osobám ako sú uvedené v ods. 2, a to so
súhlasom obce a regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
(4) Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný
zástupca dieťaťa a dospelý stravník vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov nasledovne:
a) Stravníci od 2 do 6 rokov (dieťa v MŠ denne) : desiata 0,32 €, obed 0,76 €, olovrant 0,26 €
Spolu: 1,34 € (5. finančné pásmo)
b) Stravníci od 2 do 6 rokov (dieťa v MŠ bez olovrantu): desiata 0,32 €, obed 0,76 €
Spolu: 1,08 € (5. finančné pásmo)
c) zamestnanci:

obed: 1,22 €
Spolu: 1,22 €

c) cudzí stravníci:

obed: 3,00 €
Spolu: 3,00 €

d) režijný poplatok pre predškolákov v MŠ na úhradu nákladov spojených so
zabezpečením stravy poskytuje obec.
(5) Na základe § 4 zákona č. 544/2010 Z.z. zákonný zástupca dieťaťa, ktorý je poberateľom dávky v
hmotnej núdzi a predloží vedúcej školskej jedálne príslušné doklady, stravné neuhrádza. Na stravné sa
v tomto prípade poskytuje dotácia zo štátneho rozpočtu. Zákonný zástupca dieťaťa uhradí len zvyšok
ceny stravnej jednotky, ak táto prekročila sumu dotácie.
(6) Príspevok platí zákonný zástupca dieťaťa mesačne do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca
na bežný účet zriaďovateľa školskej jedálne.
(7) Vyúčtovanie stravného sa vykoná dvakrát ročne, a prípadný preplatok bude vrátený zákonnému
zástupcovi dieťaťa na bežný účet, resp. vzniknutý nedoplatok uhradí zákonný zástupca dieťaťa na
bežný účet zriaďovateľa školskej jedálne.
§4
Zrušovacie a záverečné ustanovenia

(1) Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a na vykonávacie predpisy vydané
na ich základe.
(2) V sporných otázkach a v podrobnostiach o uplatnení tohto VZN rozhoduje Obec Nimnica.
(3) Týmto VZN sa zrušuje VZN č. 3/2008 v znení jeho doplnku, vrátane všetkých dodatkov.
(4) VZN nadobúda účinnosť dňom 1.9.2019
(5) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Nimnici.
V Nimnici, 26.2.2019
Ladislav Ďureček
Starosta obce

