Obec Dolné Lovčice v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a ustanoveniami §28 /5/ a § 140 /9/ a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov
vydáva

Všeobecné záväzné nariadenie obce Dolné Lovčice č. 2/2008
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je
obec Dolné Lovčice
(nariadenie o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach)
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTAOVENIA
§1
Účel a predmet
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „nariadenie“ ) určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v materskej škole a školskej jedálni pri MŠ, ktorých zriaďovateľom je obec Dolné Lovčice ( ďalej len
„príspevky v materskej škole a školskej jedálni“ )
2) Všeobecné záväzné nariadenie sa vydáva pre materskú školu a školskú jedáleň, ktorých zriaďovateľom je obec
Dolné Lovčice
A) Škola
Materská škola Dolné Lovčice
B) Zariadenie školského stravovania
Školská jedáleň pri MŠ v Dolných Lovčiciach
§2
Druhy príspevkov v materskej škole a školskej jedálni
Príspevky v materskej škole a v školskej jedálni upravené v tomto nariadení zahŕňajú:
a) príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni.
DRUHÁ ČASŤ
PRÍSPEVKY V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH
PRVÝ DIEL
PRÍSPEVOK ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE
§3
1) Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov Materskej školy
mesačne na jedno dieťa sumou

200,- Sk

(6,63 € ),

ktorá je príjmom rozpočtu obce Dolné Lovčice a uhrádzajú sa ňou výdavky na náklady prevádzky Materskej
školy.
Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy
mesačne od 01.01.2009 sumou
6,65€
ktorá je príjmom rozpočtu obce Dolné Lovčice a uhrádzajú sa ňou výdavky na náklady prevádzky Materskej
školy
§4
1) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

a) ktoré má jeden rok pred splnením povinnej školskej dochádzky,
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 v zmysle zákona 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 zariadení na základe rozhodnutia súdu,
d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní. Prerušenie
dochádzky z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov musí zákonný zástupca preukázať lekárskym potvrdením
alebo čestným prehlásením,
e) za dobu v čase letných školských prázdnin, kedy je prerušená prevádzka školy.

DRUHÝ DIEL
PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI
§5
1) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo
výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové
dávky.
2) Ďalej školská jedáleň poskytuje stravu zamestnancom materskej školy a školskej jedálne
3) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov je:
desiata
obed
olovrant
úhrada v Sk/€
stravníci od 2 – 6 rokov 8,- Sk/0,27 €/ 18,- Sk/0,60 €/ 8,- Sk/0,20 €/ 32,- Sk/1,06 €/
4) Výška príspevku za stravu je určená na deň. Pri vyúčtovaní poplatku sa postupuje nasledovne:
počet prihlásených dní na stravu x sadzba príspevku
5) Veľkosť porcie jedla je daná vekovou kategóriou stravníka podľa zákonných výživových dávok.

DIEL
PLATENIE PRÍSPEVKU
§6
1) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou je zákonný zástupca povinný uhradiť príslušnej
materskej škole vopred a to do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
2) Platenie príspevku za stravu dieťaťa platí zákonný zástupca, dospelý stravník za seba do 20-teho dňa v mesiaci
vopred na nasledujúci mesiac s výnimkou septembra, kedy je stravník povinný zaplatiť príspevok najneskôr do
20. 9. na dva mesiace súčasne t.j. september a október naraz.
2) Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa v MŠ, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevku k dávke
v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov alebo ktorého príjem za posledných 6 mesiacov je najviac vo výške
životného minima, obec Dolné Lovčice, ako zriaďovateľ školskej jedálne pri MŠ určuje
vo výške 5,- Sk /0,16 €/
na stravu za každý stravovací deň na každé jedlo v zmysle Výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
SR z 5. decembra 2007 č. 29775/2007-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny Slovenskej republiky.

TRETIA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§7
Veci neupravené týmto nariadením sa riadia zákonom a osobitnými predpismi.
§8
ÚČINNOSŤ
Toto Všeobecné záväzné nariadenie obce Dolné Lovčice o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v materskej škole a školskej jedálni v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti bolo schválené dňa 5.9.2008 uznesením
OcZ č.25/2008 a nadobúda účinnosť od 23.9.2008.

Anna Slováková
starostka obce

Návrh na pripomienkovanie bol :
vyvesený dňa : 25.06.2008
zvesený dňa : 09.07.2008
Po schválení obecným zastupiteľstvom bol :
vyvesený dňa :8.9.2008
zvesený dňa : 22.9.2008
nadobudlo účinnosť dňa: 23.9.2008

DÔVODOVÁ SPRÁVA
k návrhu všeobecne záväzného nariadenia obce Dolné Lovčice č. 2/2008 o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je obec
Dolné Lovčice
(nariadenie o určení výšky príspevku v školách a školských zariadeniach)
Predkladaný návrh predstavuje úplne nové všeobecne záväzné nariadenie pre oblasť určovania výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom je obec Dolné Lovčice. Dôvodom
predloženia návrhu predmetného všeobecne záväzného nariadenia obce Dolné Lovčice je skutočnosť, že NR SR prijala
zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
„školský zákon“), ktorý nadobudne účinnosť 01.09.2008. Školský zákon stanovuje vo svojich ustanoveniach, že výšku
príspevku v jednotlivých školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec, určí zriaďovateľ všeobecne
záväzným nariadením.
Predkladaný návrh všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) o určení výšky príspevku v školách a školských
zariadeniach je formálne členený do troch častí.
1. PRVÁ ČASŤ – ZÁKLADNÉ USTANOVENIA – obsahujú dva paragrafy pričom paragraf 1 vymedzuje
predmet a účel VZN a paragraf 2 vymedzuje jednotlivé druhy príspevkov.
2. DRUHÁ ČASŤ – PRÍSPEVKY V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH – sa člení na dva diely.
Každý diel sa podrobne venuje jednotlivým príspevkom a to v materskej škole a školskej jedálni, ktorých zriaďovateľom
je obec Dolné Lovčice.
2a. PRVÝ DIEL – PRÍSPEVOK ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE – v paragrafe 3 určuje výšku
mesačného príspevku pre zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy, ktorý je príjmom
obce Dolné Lovčice a v paragrafe 4 stanovuje v súlade so školským zákon výnimky, kedy zákonný zástupca dieťaťa
predmetný príspevok neplatí.
2b. DRUHÝ DIEL – PRÍSPEVOK NA ČIASTOČNU ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI –
v paragrafe 5 definuje, komu poskytuje stravovanie školská jedáleň. V paragrafe 6 určuje výšku príspevku vo výške
nákladov na nákup potravín pre stravníkov materskej školy.
Pokiaľ ide o stanovenie výšky jednotlivých príspevkov, tieto boli stanovené v súlade so školským zákonom, ktorý
stanovil maximálnu výšku príspevku:
- pre dieťa v materskej škole najviac 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa. Výška
životného minima v zmysle zákona č. 601/2003 Z. z o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov pre jedno nezaopatrené dieťa je 2.460,- Sk a 15 % z tejto sumy je 369 Sk/ 12,25 €.
Pri stanovení výšky príspevku treba vychádzať z doterajšej výšky príspevkov s prihliadnutím na zvýšenie životného
minima, ako aj na zvýšenie nákladov na prevádzku v materskej škole a školskej jedálni. Podľa doteraz platných právnych
predpisov výšku príspevku určovala riaditeľka materskej školy /určite po dohode so zriaďovateľom/. VZN určuje rovnakú
výšku príspevku pre MŠ a ŠJ, čím sa vytvoria rovnaké podmienky pre všetky deti. VZN odpúšťa platenie výšky príspevku
v prípade, ak je zákonný zástupca dieťaťa poberateľom dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
2c. TRETÍ DIEL – PLATENIE PRÍSPEVKU - V paragrafe 7 je stanovená aj splatnosť úhrady mesačného
príspevku. Školský zákon pri materskej škole a školskej jedálni stanovuje, že zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení alebo
odpustení príspevku, ak zákonný zástupca dieťaťa 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.
Predmetný návrh VZN v § 4 a v § 7 stanovuje, že príspevok sa neuhrádza, prípadne zriaďovateľ určuje výšku poplatku za
stravu, ak zákonný zástupca dieťaťa písomne o to požiada zriaďovateľa a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. Takáto formulácia znamená, že
každý zákonný zástupca dieťaťa, ktorý je v hmotnej núdzi je automaticky oslobodený od mesačného príspevku za
predpokladu, že o to písomne požiada zriaďovateľa a predloží mu doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej
núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. Dôvodom takejto formulácie je skutočnosť, aby nedostatok finančných
prostriedkov nebol prekážkou pre dieťa navštevovať materskú školu. Ďalším dôvodom je odľahčenie práce zriaďovateľa
o vydávanie rozhodnutí o znížení alebo odpustení príspevku.
3. TRETIA ČASŤ – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA – stanovuje, účinnosť VZN na 1 septembra 2008.

