VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE OSIKOV
č. 2/2019
o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu
a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach,
ktorých zriaďovateľom je obec OSIKOV

Obecné zastupiteľstvo v Osikove v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 6 ods. 24
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 28, § 114, a
§ 140 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle novely zákona č. 544/2010 Z.z.
o dotáciách, ktorá sa týka dotácie na stravu v y d á v a návrh Všeobecne záväzného
nariadenia obce Osikov:

Prvá časť
Úvodné ustanovenia
§1
Účel a predmet
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách
a školských zariadeniach a ktorých zriaďovateľom je obec Osikov.
§2
Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach
V školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Osikov sa uhrádzajú
tieto príspevky na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov
spojených so stravovaním (ďalej len „príspevky“):
1. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov materskej
školy.
2. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí.
3. Príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií.

Druhá časť
Príspevky v školách a školských zariadeniach
§3
Príspevok 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 6,00 EUR.
2. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré ma 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi (ke) materskej školy doklad o tom , že
je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa
osobitného predpisu, (zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
c) ktoré je umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu,
d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dni z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným
spôsobom,
e) ktoré nedochádza 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. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
4. Ak počet detí klesne na 10 a menej, z dôvodu racionálneho hospodárenia, bude
zariadenie mimo prevádzky.
§4
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klubu detí
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva
zákonný zástupca žiaka mesačne sumou 3,00 EUR.
2. Príspevok podľa čl. 3 ods. 1 sa zníži na 1,00 €, ak o to zákonný zástupca písomne
požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
3. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
§5
Príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií
1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na
stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov v súlade s finančnými pásmami s účinnosťou od 01.09.2019:

Stravníci od 2 do 6 rokov –

desiata
obed
olovrant

0,36 EUR
0,85 EUR
0,24 EUR

Celodenná strava dieťaťa v MŠ
Stravníci od 6 do 11 rokov
Stravníci od 15 do 19 rokov– dospelá osoba

1,45 EUR
1 obed
1 obed

1,15 EUR
1,33 EUR

2. Príspevok podľa čl. 5 ods. 1 sa zníži, ak o to písomne požiada zákonný zástupca
dieťaťa alebo žiaka a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi na čiastku stanovenú výnosom Ministerstva
práce sociálnych vecí a rodiny SR o poskytovaní dotácií zo 14. decembra 2005 č.
3749/2005- II/1.
3. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v zariadení školského
stravovania podľa tohto článku sa uhrádza do 10. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý
predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza škole, ktorej je
školská jedáleň súčasťou.
§6
Stravovanie a príspevok dospelých stravníkov – zamestnancov obce Osikov v zariadení
školského stravovania
1. Zriaďovateľ súhlasí so stravovaním dospelej osoby – zamestnanca obce Osikov
v zariadeniach školského stravovania.
2. Denný príspevok dospelých stravníkov na nákup potravín sa uhrádza podľa
finančného pásma stanoveného MŠVVŠ SR pre vekovú kategóriu stravníkov od 15 do
19 rokov žiakov strednej školy.
3. Náklady na nákup potravín na jedno jedlo pre dospelého stravníka sa určujú vo výške
1,33 EUR a režijné náklady vo výške 1,47 EUR.
4. Dospelý stravník uhrádza za jedno hlavné jedlo cenu, ktorá sa skladá z príspevku vo
výške
nákladov na nákup potravín a režijných nákladov.
5. Stravovanie zamestnancov sa realizuje v súlade so Zákonníkom práce. Hodnota obeda
sa stanovuje na sumu 2,80 EUR, pričom zamestnanec prispieva sumou 1,33 EUR
a zamestnávateľ sumou 1,47 EUR.
6. Dospelí stravníci – zamestnanci obce majú povinnosť príspevok uhradiť spôsobom
a za podmienok, ktoré určí riaditeľ školy alebo vedúci pracovník školského zariadenia.

§7
Povinnosti zákonného zástupcu
1. Prihlásiť a odhlásiť svoje dieťa zo stravy vždy deň vopred do 14,00 hod. u vedúcej
školskej jedálni.

2. Stravník, ktorí sa neodhlásil z odobratia obedu v predchádzajúci deň a to z dôvodu
náhleho ochorenia, môže takýto obed odobrať do obedára a to najneskôr do 13.30 hodiny.
3. Povinnosť uhradiť poplatok za jedlo vo výške uvedenej v §5, §6 tohto nariadenia za
každý deň kedy stravník odobral obed a tiež aj v prípade, že si nesplnil povinnosť
odhlásiť dieťa zo stravy a to spôsobom a za podmienok, ktoré určí vedúci pracovník
školského zariadenia, najneskôr však do 10. dňa v nasledujúcom mesiaci.
§8
Dotácia na stravovanie na podporu výchovy detí k zdravým návykom, ako aj čiastočné
finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrad za stravu
Dotácia na stravovanie bude od 1.9.2019 poskytnutá školským stravovacím zariadeniam na:
1. Deti navštevujúce posledný ročník materskej školy.
2. Všetky deti navštevujúce základnú školu.
3. Deti vo veku 2-5 rokov, navštevujúce materskú školu a žijúce v domácnosti, ktorej sa
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo príjem ktorej je najviac vo výške životného
minima.
4. Deti navštevujúce materskú školu, ak v materskej škole je najviac 50% detí z rodín,
ktorých sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.
§9
Finančný limit
Finančný limit na stravu je:
1. Pokiaľ je schválený finančný limit nižší, ako je výška dotácie, zostávajúci rozdiel je
možné použiť na doplnkové jedlo (zakúpenie ovocia a pod.), alebo na prevádzkové
náklady zariadenia školského stravovania (tzv. režijné náklady).
2. V prípade vyššieho schváleného finančného limitu, ako je výška dotácie, zákonný
zástupca dieťaťa uhrádza zostávajúci rozdiel.

§ 10
Stravovanie a príspevok dospelých stravníkov – dôchodcov obce Osikov v zariadení
školského stravovania
1. Zriaďovateľ súhlasí s odoberaním stravy pre dospelých stravníkov, dôchodcov obce
Osikov zo zariadenia školského stravovania.
2. Denný príspevok dospelých stravníkov – dôchodcov bol stanovený schválením
obecného zastupiteľstva dňa 23.3.2018.
3. Náklady na jedno jedlo pre dospelého stravníka – dôchodcu sú určené vo výške 1,33
Eur a výška režijných nákladov je stanovená na 1,17 Eur, celková hodnota obeda, ktorú
stravník dôchodca uhrádza je 2,50 Eur za 1 obed.
4. Dospelí stravníci dôchodcovia obce majú povinnosť uhradiť stravné spôsobom a za
podmienok, ktoré určí vedúci pracovník školského zariadenia poverený zriaďovateľom
zariadenia.

§ 11
Záverečné ustanovenia
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenia Obce Osikov o poskytnutí príspevku a dotácie
nadobúda platnosť dňom schválenia v Obecnom zastupiteľstve v Osikove.
2. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Osikov.
3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Osikov
dňa 16.08.2019 uznesením č. 66/2019.
4. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 2019.
5. Týmto VZN sa ruší VZN č 4/2013 zo dňa 13.09.2013.

V Osikove dňa 16.08.2019

Ing. Jozef Kvokačka, PhD.
starosta obce

