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DODATOK č. 9

k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Hrašné č. 1 / 2011

O výške príspevkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a na čiastočnú úhradu
nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni pri Materskej škole

V Hrašnom, dňa 25.11.2022



Čl. 2

Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
a podmienky vyberania príspevku

1. Predprimárne vzdelávanie v MŠ sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu. Výšku mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ zriadenej obcou určuje obec Hrašné a to
Všeobecne záväzným nariadením (VZN). Zákonný zástupca je povinný uhrádzať určenú
výšku príspevku bezhotovostne na účet Obce Hrašné do 10-teho dňa v kalendárnom
mesiaci. Určenú výšku príspevku platí zákonný zástupca i počas ospravedlnenej
neprítomnosti či choroby dieťaťa a tiež počas letnej prevádzky.

2.  Zákonný zástupca dieťaťa prispieva za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú
úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 10,00 €.

3. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa 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.

4. Príspevok v MŠ na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza ani za dieťa,

a) ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na 30 a viac po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným
spôsobom a odovzdá riaditeľke „Žiadosť o oslobodenie platenia príspevku“

b) ktoré nedochádzalo do MŠ 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.

Čl. 3

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov stravného a režijných nákladov zariadenia
školského stravovania - Školská jedáleň pri materskej škole Hrašné 3

1. Stravníkmi v školskej jedálni sú deti materskej školy, zamestnanci materskej školy a
školského zariadenia.

2. Školská jedáleň môže  poskytovať svoje  služby  deťom  materskej  školy  a   zamestnancom
materskej školy.

3. Stravníkom v školskej jedálni sa stáva dieťa materskej školy na základe podania prihlášky
(zápisný lístok) na odber stravy podpísanej zákonným zástupcom. Za stravníka zákonný
zástupca uhrádza náklady uvedené v bode 4. tohto článku.



4. Podľa § 140 ods. 10 školského zákona školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec,
poskytuje stravovanie deťom materských škôl za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré
uhrádza zákonný zástupca nasledovne:

a) vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov podľa
2. finančného pásma v nadväznosti na odporúčané výživové dávky za deti, ktorých
zákonní zástupcovia si neuplatňujú dotáciu na stravu, a to nasledovne:
- pre stravníkov od 2 – 6 rokov (dieťa v MŠ – denné) vo výške 1,90 €,
- pre stravníkov od 2 – 6 rokov (dieťa v MŠ – poldenné) vo výške 1,55 €.

b) vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov podľa
2. finančného pásma v nadväznosti na odporúčané výživové dávky za deti, ktorých
zákonní zástupcovia si uplatňujú dotáciu na stravu podľa zákona č. 544/2010 Z.z.
o dotáciách a to nasledovne:
-pre stravníkov od 2 – 6 rokov (dieťa v MŠ – denné) vo výške 0,60 €,
-pre stravníkov od 2 – 6 rokov (dieťa v MŠ – poldenné) vo výške 0,25 €.

5. V prípade neúčasti dieťaťa na výchovno-vzdelávacej činnosti je zákonný zástupca povinný
odhlásiť stravníka zo stravy vopred najneskôr do 08.00 h príslušného pracovného dňa, inak
mu bude účtovaná strava podľa kategórie uvedenej v bode 5. písm. a) tohto článku, ktorú
bude zákonný zástupca povinný uhradiť.

6. V prípade, že dieťa, ktoré navštevuje materskú školu a vzťahuje sa na neho dotácia podľa
osobitného predpisu a má predpísané na základe lekárskeho potvrdenia diétne stravovanie,
ktoré upravuje § 140 ods. 5 školského zákona, zriaďovateľ vyplatí štátnu dotáciu na
podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa prostredníctvom materskej školy
zákonnému zástupcovi na jeho osobný účet v banke. Zákonný zástupca dieťaťa k
vyplateniu predloží zriaďovateľovi prostredníctvom materskej školy aktuálny doklad od
lekára a potvrdenie školskej jedálne, ktorú dieťa navštevuje, že neodoberá stravu
pripravovanú v školskej jedálni.
Zákonný zástupca - dieťaťa, ktoré prestane spĺňať podmienky podľa tohto bodu, je
povinný do troch pracovných dní od rozhodnutia lekára oznámiť túto skutočnosť
zriaďovateľovi prostredníctvom materskej školy.

7. Školská jedáleň pre materskú školu poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov,
ktoré uhrádza:
zamestnanec školy a školského zariadenia vo výške 1,90 €  (z toho 0,69 € platia
zamestnanci a 1,21 € prispieva zamestnávateľ zo sociálneho fondu) a vo výške 3,19 € sú
režijné náklady

8. Príspevok podľa tohto článku sa platí mesačne do 15-teho dňa príslušného mesiaca
bezhotovostne na bankový účet  Školskej jedálne.



Čl. 5
Záverečné ustanovenia

1.   Na tomto dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu Obce Hrašné sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Hrašnom dňa 07.12.2022 uznesením č. 19/2022

2.  Tento dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu nadobúda účinnosť dňa 01.01.2023.

Mgr. Pavel Hučko
    starosta obce


