Všeobecne záväzné nariadenie obce Slovenský Grob
č. 1 /2020
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov na činnosť školského klubu detí, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenský Grob
Obecné zastupiteľstvo v Slovenskom Grobe/ ďalej len OZ/ v súlade § 6 a § 11, ods.4, písm.g/
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 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 § 28 ods.5, §114 ods.6, §116 ods.6, § 140
ods.10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
§1
Úvodné ustanovenia
Všeobecne záväzné nariadenie obce Slovenský Grob č. 1/2020 o výške príspevku za pobyt
dieťaťa v materskej škole, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klubu detí, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady
v školskej jedálni /ďalej len VZN/ určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v Základnej škole s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenský Grob
/ďalej len „škola“/ .
§2
Materská škola
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole /ďalej len „MŠ“/ zriadenej obcou je zákonný
zástupca povinný prispievať na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ
mesačne 20,00 eur.
2. Príspevok sa uhrádza vopred za príslušný školský polrok najneskôr do 25-teho dňa
mesiaca, ktorý je prvým mesiacom v príslušnom školskom polroku. Na základe
písomnej žiadosti zákonného zástupcu môže riaditeľ školy, alebo riaditeľom poverená
osoba povoliť úhradu tohto príspevku v mesačných splátkach, ktoré sú splatné do 10teho dňa príslušného mesiaca.
3. Príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa:
a. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
b. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi MŠ 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
4. Príspevok v MŠ sa ďalej neuhrádza za dieťa:
a. ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov, ktoré je
povinný preukázať zákonný zástupca potrebnými potvrdeniami alebo
dokladmi,
b. ktoré nedochádza do MŠ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená
prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi,
v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného
príspevku.

§3
Školský klub detí
1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského
klubu detí pri základnej škole je 18,00 eur.
2. Tento príspevok sa uhrádza do 10-teho dňa príslušného kalendárneho mesiaca za
ktorý sa príspevok uhrádza.
3. Zriaďovateľ ŠKD môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa § 3
ods.1 tohto VZN na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka doloženého
dokladom o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
§4
Školská jedáleň
1. Zariadenie školského stravovania (ďalej len „ŠJ“) zriadené obcou poskytuje
stravovanie deťom a žiakom za podmienok určených zákonom, za čiastočnú úhradu
nákladov na nákup potravín, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške uvedenej
v prílohe č.1 tohto nariadenia a za príspevok na režijné náklady.
2. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka prispieva na úhradu režijných nákladov
v školskej jedálni vo výške 6,00 eur mesačne na stravujúceho sa stravníka – dieťa MŠ
a žiaka v ZŠ /1. a 2. stupeň/.
3. Stravníkom v ŠJ môže byť aj zamestnanec školy a školských zariadení. Výška
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov je určená v prílohe č. 1 tohto VZN.
4. ŠJ môže poskytovať stravovanie aj iným fyzickým osobám len s predchádzajúcim
písomným súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného
zdravotníctva. Výška príspevku pre túto skupinu je určená v prílohe č. 1 tohto VZN.
5. Výroba jedál a nápojov pre dospelých stravníkov sa zabezpečuje podľa vekovej
kategórie stravníkov 15 – 18/19 ročných. ŠJ neposkytuje stravu podľa reštauračných
noriem.
6. V školskej jedálni sa môžu pripravovať diétne jedlá pre deti a žiakov, u ktorých podľa
posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie podľa
noriem a receptúr pre diétne stravovanie vydané ministerstvom. Odmietnuť prípravu
diétneho jedla možno len v prípade, že by jeho príprava bola spojená s výrazne
vyššími nákladmi prípadne inými ťažko prekonateľnými prekážkami.
7. Príspevok sa uhrádza do 15-teho dňa príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa
príspevok uhrádza.
8. Zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení príspevku podľa § 4 ods.1 tohto VZN, 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.
§5
Spôsob úhrady príspevkov
1. Príspevky podľa tohto VZN sa uhrádzajú hotovostne do pokladne školy, alebo
bezhotovostne na účet školy. Účet je škola povinná zverejniť na začiatku školského
roka na viditeľnom mieste v priestoroch Základnej školy s materskou školou. Zmenu
účtu je škola povinná zverejniť aspoň jeden mesiac vopred.

2. Škola je oprávnená navýšiť príspevok pri bezhotovostnej platbe o výšku bankového
poplatku v sume určenej podľa platného Cenníka banky, v ktorej má vedený účet,
účtovanej bankou za jednu účtovnú položku za prijatú bezhotovostnú platbu.
3. Ostatné náležitosti pre bližšiu identifikáciu bezhotovostných platieb stanoví škola.
4. Škola nie je oprávnená navyšovať príspevky určené v tomto VZN o akékoľvek
poplatky bez predchádzajúceho schválenia Obecným zastupiteľstvom v Slovenskom
Grobe.
§6
Kontrolná činnosť
Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva hlavný kontrolór obce Slovenský Grob.
§7
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN č. 1/2020 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenský Grob bolo schválené Obecným
zastupiteľstvom v Slovenskom Grobe dňa 12.08.2020
2. Toto VZN nadobúda platnosť dňom zverejnenia na úradnej tabuli obce a účinnosť od
1. 9. 2020.
3. Odo dňa účinnosti tohoto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Slovenský
Grob č. 2/2015 a 2/2019.

JUDr. Štefan Gašparovič v.r.
Starosta obce

Príloha č. 1 k VZN č. 1 /2020

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za poskytnutie stravy v školskej jedálni

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup
potravín, bol vypracovaný na základe finančných pásiem /pre všetkých platí 3. finančné
pásmo/ je stanovený nasledovne (suma je stanovená v eurách za stravnú jednotku za deň):
Materská škola – 3.pásmo
Stravníci od 2 do 6 rokov
desiata
0,38

obed
0,90

olovrant
0,26

úhrada
1,54

Zamestnanec školy
pedagogický/nepedagogickýMŠ,ZŠ,ŠKD,ŠJ
obed
úhrada
2,41
2,41

Základná škola – 3. pásmo
stravníci od 6 do
11 rokov

obed
1,21

úhrada
1,21

stravníci od 11 do 15
rokov

obed
1,30

úhrada
1,30

