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Obecné zastupiteľstvo Zlatníky vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 24 zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a v zmysle § 28, § 49, §114, § 116 a § 140 zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákona) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na
tomto všeobecne záväznom nariadení.

Článok 1
ÚVODNÉ USTANOVENIE
1) Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje v súlade s platnou právnou
úpravou 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 školu a školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Zlatníky v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a
o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) Obec Zlatníky je v zmysle § 6 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. zriaďovateľom Základnej
školy Zlatníky, Materskej školy Zlatníky a školských zariadení, ako je školský klub detí
a zariadenie školského stravovania.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Zlatníky určuje zákonným zástupcom detí, žiakov,
iným fyzickým osobám a zamestnancom Základnej školy Zlatníky a Materskej školy Zlatníky v
zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zlatníky a školských zariadení, ktoré sú súčasťou základnej
školy:
a) výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
c) výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so stravovaním v zariadení
školského stravovania,
d) výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
e) postup pri znížení alebo odpustení príspevkov pre deti a žiakov v hmotnej núdzi podľa
príslušného zákona. (Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení
niektorých zákonov).

Článok 2
MATERSKÁ ŠKOLA
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou vo výške :
a) Od 2 rokov do dovŕšenia 3 rokov veku dieťaťa
20,00 €
b) Od dovŕšenia 3 rokov veku dieťaťa
8,00 €
2) Príspevok podľa odseku 1 tohto článku uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vopred najneskôr do
10. dňa v príslušného kalendárneho mesiaci v hotovosti riaditeľke materskej školy. Po dohode
so zákonným zástupcom dieťaťa – platiteľa sa môže vyberať príspevok za viac mesiacov
v príslušnom roku, ak tak určí riaditeľ materskej školy vo vnútornom predpise.
3) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa, ktoré :
a) má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
b) ak zákonný zástupca predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
c) je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

4) Príspevok v materskej škole 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.

Článok 3
ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
1) V súlade s § 114 ods. 6 školského zákona určuje Obec Zlatníky výšku mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť v ŠKD vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, ktorý je
súčasťou Základnej školy Zlatníky na 5 € mesačne na 1 dieťa.
2) Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne do 10. dňa v kalendárnom mesiaci v hotovosti
do pokladne Základnej školy Zlatníky.
3)

Zníženie alebo odpustenie príspevku:
a) zriaďovateľ ŠKD môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca
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 osobitného predpisu (Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci
v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
b) žiadosť podľa bodu a) tohto článku predkladá povinná osoba riaditeľovi školy
c) riaditeľ školy predkladá žiadosť bezodkladne, najneskôr do 3 dní odo dňa jej doručenia
zriaďovateľovi spolu so svojím vyjadrením.
d) o znížení alebo odpustení príspevku rozhoduje zriaďovateľ.
e) príspevok sa vráti pri prerušení vyučovania zo strany školy na viac ako štyri týždne v jednom
slede,
f) príspevok sa vráti, ak sa žiak nemohol zúčastňovať činnosti v ŠKD zo závažných (najmä
zdravotných dôvodov dlhšie ako štyri týždne v jednom slede,
g) príspevok sa nevracia pri bezdôvodnom vymeškávaní činnosti v ŠKD.

Článok 4
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ
1) Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Obec Zlatníky, poskytuje stravovanie deťom a žiakom
základnej a materskej školy za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca
dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
v nadväznosti na odporúčané výživové dávky
2) Zákonný zástupca prispieva aj na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni za dieťa materskej
školy 1,00 € a za dieťa základnej školy 3,00 € na mesiac, v ktorom dieťa daného zariadenia
odobralo aspoň jedno hlavné jedlo /*
/* Príspevok je príjmom školskej jedálne a možno ho použiť na prevádzkové náklady, obnovu inventára
školskej jedálne, na obnovu vybavenia a zariadenia školskej jedálne a údržbu priestorov školskej jedálne.

3) režijné náklady nepodliehajú vyúčtovaniu za odobraté jedlá
4) príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov sa pripočíta k príspevku na nákup potravín a
spolu s ním sa uhrádza v jednej sume, ako príspevok za stravovanie
5) Zákonný zástupca dieťaťa materskej školy a žiada základnej školy uhrádza výšku finančného
príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií

stravníkov v súlade s 3. finančným pásmom na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových
kategórií stravníkov s účinnosťou od 01.09.2019 vydaným MŠVVaŠ SR. Zamestnanci materskej
školy, základnej školy, školských zariadení a iné fyzické osoby, ktorí sa stravujú v školskej jedálni
so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva majú výšku
príspevku určenú v kategórií stravníci od 15-19 rokov v súlade s 3. finančným pásmom
zverejneným MŠVVaŠ SR nasledovne:

Kategória stravníkov materská škola od 2 do 6 rokov
Materská
škola

Stravník –
dieťa MŠ
Stravník –
dieťa MŠ, rok
pred plnením
povinnej
školskej
dochádzky

Náklady na nákup potravín
na jedno jedlo v €
Desiata

Obed

Olovrant

Spolu
náklady
na nákup
potravín
v€

0,38

0,90

0,26

1,54

Dotácia na
podporu
dieťaťa
k stravov.
návykom v
€
0,00

0,38

0,90

0,26

1,54

1,20

Platba
zákonného
zástupcu za
jeden deň
v€

Príspevok
na režijné
náklady/
mesačne

1,54

1,00

0,34

1,00

Kategória stravníkov základná škola od 06 do 15 rokov
Základná škola

Náklady na
nákup
potravín na
jedno jedlo

Spolu
náklady na
nákup
potravín v €

1,21

1,21 €

Dotácia
na
podporu
dieťaťa
k stravov
acím
návykom
1,20

1,30

1,30 €

1,20

Obed
Stravník – žiak I.
stupňa ZŠ
Stravník – žiak II.
stupňa ZŠ

Platba
zákonného
zástupcu za
jeden deň v €

Príspevok na
režijné
náklady/
mesačne

0,01

3,00 €

0,10

3,00 €

Od 01.09.2019 sa určuje výška príspevku za desiatu vo výške 0,60 € na žiaka I. a II. stupňa
základnej školy.
6) Cudzí stravníci a zamestnanci uhrádzajú okrem príspevkov na nákup potravín na jedno jedlo
v sume 1,41 € aj režijné náklady vo výške 2,11 €. Zriaďovateľ školy môže zvýšiť výšku réžie na
základe reálnych nákladov na činnosť školskej jedálne.

Kategória stravníkov dospelí – zamestnanci školy a iné fyzické osoby
Zamestnanci
a iné fyzické
osoby (cudzí
stravníci)

Náklady na
nákup
potravín na
jedno jedlo
V€

Spolu
náklady
na nákup
potravín v
€

Režijné
náklady v €

Spolu platba
v € na jedno
jedlo

obed

1,41

1,41

2,11 €

3,52

7) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 € za
každý deň, v ktorom sa dieťa v poslednom ročníku materskej školy zúčastnilo výchovnovzdelávacej činnosti alebo žiak vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Ak dieťa
neodobralo stravu z dôvodu, že Obec Zlatníky ako zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa
osobitného predpisu dieťaťa, u ktorého podľa posúdenia odborného lekára (dietológ, infektológ,
gastroenterológ) zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu
výchovy k stravovacím návykom dieťaťa zriaďovateľ prostredníctvom riaditeľa školy vyplatí
rodičovi dieťaťa bezhotovostným stykom na jeho bankový účet mesiac pozadu, na základe
evidencie dochádzky dieťaťa do materskej školy, základnej školy.
8) Plnú stanovenú sumu úhrady za stravovanie uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka /bez
priznania dotácie 1,20 €/ za:
a) stravu v danom stravovacom dni, v ktorom sa dieťa nezúčastnilo výchovnovzdelávacej
činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a zákonný zástupca neodhlásil
dieťa alebo žiaka najneskôr do 13.00 hod. predchádzajúceho pracovného dňa z poskytovania
stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni. Vo výnimočných prípadoch, keď dieťa náhle
ochorie, je možné dieťa odhlásiť aj ráno do 7:30 hod.;
b) dieťa materskej školy, ktoré navštevuje nižší ako posledný ročník pred plnením povinnej
školskej dochádzky.
9) Zriaďovateľ školskej jedálne nemôže znížiť alebo odpustiť príspevok na čiastočnú úhradu
nákladov a na režijné náklady ak ide o deti, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa § 4 zákona
č.544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky.
10) Zriaďovateľ školskej jedálne udeľuje týmto súhlas na stravovanie iných fyzických osôb v súlade
s postupom podľa § 140 ods.3 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v platnom znení.
11) ŠJ poskytne zákonnému zástupcovi dieťaťa po ukončení školského roka do 15.7. Nedoplatok
vyúčtovania zákonný zástupca uhradí v termíne určenom vedúcou ŠJ.
12) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni podľa tohto VZN zákonný zástupca
dieťaťa, žiaka uhrádza najneskôr do 20. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.

Článok 6
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1) Tento návrh VZN č.1/2019 bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Zlatníky dňa
16.08.2019 uznesením číslo 8/2019 .
2) VZN č. 1/2019 nadobúda účinnosť dňa 1. septembra 2019.
3) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN č. 1/2019 sa ruší a stráca účinnosť VZN č. 2/2018
o určení výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov pre školské zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Zlatníky vrátane jeho ďalších dodatkov.
V Zlatníkoch, dňa 17.08.2019

______________________
Ing. Erik Števula
starosta obce

