NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrabušice č. ../2022
o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú
úhradu výdavkov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Hrabušice.
Obec Hrabušice v súlade s § 28 ods. 5, § 114 ods. 6 a § 140 ods. 9 zákona NR SR č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
predpisov a podľa § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 375/2018 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrabušice č. ../2022 o určení príspevkov od zákonných
zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a v školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrabušice.
Článok 1
Základné ustanovenia
1. Predmetom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej VZN) je určenie príspevkov
zákonných zástupcov detí, žiakov, dospelým osobám a zamestnancom školy a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrabušice.
2. Zriaďovateľ, obec Hrabušice určuje výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v:
a) materskej škole pri ZŠ Hrabušice (ďalej MŠ)
b) školskom klube pri ZŠ Hrabušice (ďalej ŠKD)
c) zariadení školského stravovania pri ZŠ Hrabušice (ďalej ŠJ ZŠ s MŠ)
Článok 2
Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole
1. Za pobyt dieťaťa v MŠ pri základnej škole s materskou školou zriadenej obcou Hrabušice
mesačne prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov sumou
uvedenou v prílohy č. 1, tabuľke č.1.
2. Mesačný príspevok sa uhrádza do posledného dňa v kalendárnom mesiaci na daný mesiac
do pokladne školy alebo na účet školy bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou.
3. V zmysle ustanovení § 28 odst.6 Zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a zmene a doplnení niektorých zákonov sa príspevok v MŠ neuhrádza:
a) za dieťa pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné
b) ak zákonný zástupca dieťaťa je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov
k dávke v hmotnej núdzi
c) za dieťa ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
d) za dieťa ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov preukázateľným
spôsobom
4. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný riadne a včas uhrádzať príspevok za pobyt dieťaťa
v MŠ a platbu identifikovať určeným variabilným symbolom dieťaťa.

Článok 3
Príspevok v školskom klube detí
1. Na čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD pri ZŠ s MŠ spojených s činnosťou pre deti je
určený mesačný príspevok v sume uvedenej v prílohy č. 1, tabuľke č.2. Mesačný príspevok
sa uhrádza do posledného dňa v kalendárnom mesiaci na daný mesiac do pokladne školy
alebo na účet školy bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou.
2. Príspevok v ŠKD sa neuhrádza:
a) ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomne požiada riaditeľa školy pri ktorej je
zriadený ŠKD a je poberateľom dávky v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu
b) ak sa žiak nezúčastní výchovno–vzdelávacieho procesu v ŠKD ani jeden deň v mesiaci.
Článok 4
Príspevky v školskej jedálni základnej školy s materskou školou
1. Školská jedáleň v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrabušice má určený finančný limit na
stravovanie v súlade s 3. finančným pásmom vydaným MŠVVaŠ SR na prípravu jedál.
2. Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka je povinný riadne a včas uhrádzať príspevok v školskej
jedálni a platbu identifikovať určeným variabilným symbolom dieťaťa.
3. V prípade neuhradenia poplatkov bude dieťa/žiak vylúčený zo stravovania v školskej
jedálni.
4. Zákonný zástupca je povinný bezodkladne oznámiť škole neúčasť, dĺžku trvania neúčasti
dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese a odhlásiť ho zo stravy.
5. Odhlásenie zo stravy je možné najneskôr do 14:00 hod. predchádzajúceho dňa okrem
pondelka alebo ochorenia dieťaťa/žiaka, kedy je možné odhlásenie zo stravy do 7:30 hod.
6. V prípade neodhlásenia dieťaťa/žiaka zo stravy alebo neodobratia stravy je zákonný
zástupca povinný stravu uhradiť v plnej výške.
7. Na zabezpečenie stravovania v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Hrabušice sú príspevky určené na jedno jedlo v prílohy č. 2, tabuľke č.1.
8. Za každý neodobratý, neodhlásený obed v predchádzajúcom mesiaci je zákonný zástupca
dieťaťa/žiaka poberajúci dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi
povinný uhradiť náklady na stravu v plnej výške (cena nákupu potravín x počet
neodobratých, neodhlásených obedov) spolu s mesačným príspevkom na nasledujúci
mesiac.
9. Mesačný príspevok sa uhrádza podľa kategórie stravníkov v termíne do 10. dňa
kalendárneho mesiaca (za 21 dní) na bankový účet školskej jedálne bankovým prevodom
alebo poštovou poukážkou.
Článok 5
Príspevok na réžie za detského stravníka
1. Príspevok na réžie za dieťa/žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrabušice je za každý mesiac
určený ak sa dieťa/žiak aspoň jeden deň v danom mesiaci odstravoval, bez nároku na
vrátenie pomernej čiastky z réžie sumou uvedenou v prílohy č. 3, tabuľke č.1.
2. Príspevok na réžiu ŠJ sa uhrádza ako mesačný paušál v termíne do 10. dňa kalendárneho
mesiaca na daný mesiac (21 dní) na bankový účet školskej jedálne bankovým prevodom
alebo poštovou poukážkou
3. Za každý neodobratý, neodhlásený obed v predchádzajúcom mesiaci je zákonný zástupca
dieťaťa/žiaka poberajúci dávky v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi
povinný uhradiť náklady na stravu v plnej výške (cena nákupu potravín x počet

neodobratých, neodhlásených obedov) spolu s mesačným príspevkom na nasledujúci
mesiac.
Článok 6
Cena stravného lístka pre dospelého stravníka
1. Pre dospelého stravníka sa zabezpečuje strava podľa vekovej kategórie stravníkov 1518/19 rokov veku.
2. Za dospelého stravníka v školskej jedálni ZŠ s MŠ, ktorý sa stravuje v školskej jedálni je
cena stravného lístka tvorená súčtom stravného limitu a réžie sumou uvedenou v prílohy č.
4, tabuľke č.1.
3. Mesačná platba zamestnanca podľa prílohy č. 4, tabuľky č.1. je znížená o príspevok
zamestnávateľa zo sociálneho fondu. V závislosti od toho je stanovený aj mesačný
poplatok za obedy ktorý sa uhrádza v termíne do 10. dňa v kalendárnom mesiaci (za 21
dní) na príslušný bankový účet zamestnávateľa.
4. Cudzí stravník a vlastný dospelý stravník hradí plnú výšku stravného lístka podľa prílohy
č. 4, tabuľky č.1.
Článok 7
Vyúčtovanie platieb
1. Vyúčtovanie preplatkov a nedoplatkov sa realizuje jedenkrát ročne k 31.8. príslušného
školského roka alebo po ukončení dochádzky dieťaťa/žiaka do MŠ/ZŠ.
Článok 8
Záverečné ustanovenia
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Hrabušice č. .../2022 o určení príspevkov od
zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a v
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrabušice bol zverejnený na
pripomienkovanie vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle obce Hrabušice dňa 18.7.
2022 a zvesený dňa ................2022.
2. Obecné zastupiteľstvo obce Hrabušice sa uznieslo na Všeobecne záväznom nariadení obce
Hrabušice č....2022 o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých
na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Hrabušice na zasadnutí dňa ................ uznesením č. ......./2022
3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrabušice č......./2022 o určení príspevkov od
zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a v
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrabušice bolo vyhlásené
vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle obce Hrabušice dňa ............... a zvesené dňa
..................
4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce
Hrabušice č.3/2020 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach zriadených obcou Hrabušice.
5. Všeobecne záväzné nariadenie obce Hrabušice č..../2022 o určení príspevkov od
zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a v
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrabušice nadobúda účinnosť
dňa .........2022.
PaedDr. Jana Skokanová
starostka obce Hrabušice

Príloha č. 1
Výška mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrabušice - za pobyt dieťaťa v MŠ, ŠKD od 01.09.2022
Tabuľka č.1

Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ
Platiteľ

Úhrada za mesiac

Zákonný zástupca dieťaťa

12,00 €

Tabuľka č.2

Mesačný príspevok v Školskom klube detí počas školského roku
Platiteľ

Úhrada za mesiac

Zákonný zástupca dieťaťa

3,00 €

Príloha č.2
Výška mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrabušice – príspevky v školskej jedálni základnej školy
s materskou školou od 01.09.2022
Tabuľka č.1

Mesačné príspevky v školskej jedálni na jedno jedlo

Kategória stravníkov

Desiata
v€

Obed
v€

Olovrant
v€

Cena
nákupu
potravín
v€

Dotácia na
podporu
stravovacích
návykov
v€

Preddavok
zákonného
zástupcu
v€
1 jedlo
21 dní

Dieťa MŠ 2-5
rokov

0,38

Dieťa MŠ 2-5
rokov-hmotná
núdza, životné
minimum
Dieťa pre ktoré je
predprimárne
vzdelávanie
povinné
Dieťa pre ktoré je
predprimárne
vzdelávanie
povinné - hmotná
núdza, životné
minimum
Žiak 1. stupňa ZŠ

0,38

0,90

0,26

1,54

x

1,54
32,34

0,90

0,26

1,54

1,30

0,24
5,04

0,38

0,90

0,26

1,54

x

1,54
32,34

0,38

0,90

0,26

1,54

1,30

0,24
5,04

x

1,21

x

1,21

x

1,21
25,41

Žiak 1. stupňa ZŠ hmotná núdza,
životné minimum
Žiak 2. stupňa ZŠ

x

1,21

x

1,21

1,30

x

x

1,30

x

1,30

x

1,30
27,3

Žiak 2. stupňa ZŠ hmotná núdza,
životné minimum

x

1,30

x

1,30

1.30

x

Príloha 3
Príspevok na réžie za detského stravníka od 01.09.2022
Tabuľka č.1

Príspevok na réžie v ŠJ pri ZŠ s MŠ za detského stravníka

stravník

Paušálny mesačný príspevok za dieťa/žiaka v ŠJ

Dieťa MŠ

3€

Žiak ZŠ

5€

Dieťa/žiak v hmotnej núdzi

1€

Príloha č.4
Cena stravného lístka pre dospelého stravníka od 01.09.2022

Tabuľka č.1
Školské
zariadenie

ŠJ ZŠ s MŠ

Cena stravného lístka pre dospelého stravníka
cena
stravného
lístka
3,13

úhrada

Z toho
stravný
limit

réžie

zamestnávateľ

zamestnanec

1,41

1,72

1,72

1,41

