VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PRAŠICE
č.5 /2015
o určení výšky finančných príspevkov
v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou Prašice
Obec Prašice v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. h) a s ustanovením §
6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v
súlade s ustanoveniami § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 a § 140 ods.
9 a ods. 10 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie.
Článok 1
Základné ustanovenie
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je v zmysle § 11 ods.
4 písm. g) zákona SNR 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 o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určiť výšku nasledovných
finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach :
a) mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
ako súčasti základnej školy s materskou školou s právnou subjektivitou,
b) mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ako súčasti
základnej školy s materskou školou s právnou subjektivitou,+ mesačný príspevok na režijné
náklady v školskej jedálni ako súčasti základnej školy s materskou školou s právnou
subjektivitou,
c) mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí ako
súčasti základnej školy s materskou školou s právnou subjektivitou.
Článok 2
Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
za pobyt dieťaťa v materskej škole
1) Obec Prašice v zmysle § 11 ods. 4 písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 28 ods. 5 zákona NR SR č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole za jedno dieťa v sume 6,00 EUR.
2) Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
(podľa ods. 1) sa neuhrádza za dieťa :
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a zároveň predloží doklad o tom, že
je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
c) ktoré je umiestnené v školských zariadeniach, resp. v zariadeniach rezortu práce,
sociálnych vecí a rodiny na základe rozhodnutia súdu.

3) Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
(podľa ods. 1) sa neuhrádza ani 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.
4) Termín, spôsob úhrady a ďalšie podrobnosti súvisiace s mesačným príspevkom na
čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole určí riaditeľ/-ľka príslušnej
materskej školy, interným predpisom, ktorý musí byť zverejnený na internetovej stránke
školy, príp. na inom verejne prístupnom mieste.
Článok 3
Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školskej jedálni
a
určenie výšky mesačného príspevku na režijné náklady
v školskej jedálni
1) V zmysle § 140 ods. 9 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje
školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, stravovanie deťom
a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov
na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané
výživové dávky. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka prispieva na úhradu režijných
nákladov, ak tak určí zriaďovateľ. Cudzí stravníci prispievajú na úhradu režijných nákladov
čiastkou 0,96 EUR na jeden obed a zamestnanci školy a obce čiastkou 0,96 EUR na jeden
obed. Pre deti MŠ Závada sú určené režijné náklady vo výške 0,92 EUR.
2) Obec Prašice v zmysle § 11 ods. 4 písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 140 ods. 9 a ods. 10 zákona
NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje výšku mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni podľa príslušných vekových kategórií alikvotne
na základe denných súm tzv. 2. finančného stravovacieho pásma stanoveného
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhláškou č.330/2009
MŠ SR.
3) Poplatok na nákup potravín pre dospelých je stanovený podľa 2 finančného pásma
určeného vyhláškou pre dospelých v zmysle;č.330/2009 MŠ SR vyhlášky MPSVaR SR č.
246/2001.
4) V školskej jedálni sa môžu (v závislosti od interných podmienok) pripravovať diétne
jedlá pre deti alebo žiakov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav
vyžaduje osobitné stravovanie podľa materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre diétne
stravovanie vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

5) Termín, spôsob úhrady a ďalšie podrobnosti súvisiace s mesačným príspevkom na
čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni ako súčasti základnej školy s materskou školou
s právnou subjektivitou a termín, spôsob úhrady a ďalšie podrobnosti súvisiace s mesačným
príspevkom, určí vedúca školskej jedálne, interným predpisom, ktorý musí byť zverejnený na
internetovej stránke školy, resp. obce, príp. na inom verejne prístupnom mieste.
Článok 4
Určenie výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
na činnosti školského klubu detí
1) Obec Prašice v zmysle § 11 ods. 4 písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 114 ods. 6 zákona NR SR
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosti školského klubu detí v sume 5,00 EUR na jedno
dieťa.
2) Mesačný príspevok v školskom klube detí ako súčasti školy sa neuhrádza, ak zákonný
zástupca dieťaťa, resp. žiaka o to písomne požiada a zároveň predloží doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
3) Termín, spôsob úhrady a ďalšie podrobnosti súvisiace s mesačným príspevkom na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí ako súčasti školy určí riaditeľ/ľka príslušnej školy, ktorej súčasťou je školský klub detí, interným predpisom, ktorý musí byť
zverejnený na internetovej stránke školy, príp. na inom verejne prístupnom mieste.
Článok 5
Záverečné ustanovenia
1) Nadobudnutím účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia č.5/2015 o určení výšky
finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach Obce Prašice sa ruší VZN č.5/2010
Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských
zariadeniach Obce Prašice.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Prašiciach dňa 28.10.2015 a nadobúda účinnosť od 16.11.2015.

Prašice,28.10.2015
Erika Nemešová
starostka obce Prašice
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