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Účinnosť: 1.1.2019
Obecné zastupiteľstvo v Železnej Breznici v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 6 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 ustanoveniami § 28 a § 140 zákona č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov sa uznáša na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Železná Breznica
I. ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Základné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku a spôsob jeho
platby na čiastočnú úhradu výdavkov zákonných zástupcov detí, ktoré budú uhrádzať školským
zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Železná Breznica. Pre účely tohto nariadenia sú to :
- materská škola
- školská jedáleň pri MŠ
Článok 2
Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach
(1) V školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Železná Breznica sa
uhrádzajú tieto príspevky:
a) príspevky na čiastočnú úhradu výdavkov, ktorými sú:
1. príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) príspevky na čiastočnú úhradu nákladov, ktorými sú:
2. príspevok v školskej jedálni,

II. ČASŤ
PRÍSPEVOK ZA POBYT DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE
Článok 3
Všeobecné ustanovenia
(1) Materská škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom školského vzdelávacieho
programu, ktorý poskytuje predprimárne vzdelanie deťom spravidla od troch rokov veku do
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začatia plnenia povinnej školskej dochádzky. Výnimočne je možné poskytnúť predprimárne
vzdelávanie aj deťom od dvoch rokov veku.
(2) Organizačne sa školský rok v materských školách člení na:
a) obdobie plnej prevádzky od 01. septembra do 30. júna,
b) obdobie obmedzenej alebo prerušenej prevádzky cez letné prázdniny1 od 01. júla do 31.
augusta.
(3) Zákonný zástupca dieťaťa (ďalej len „zákonný zástupca“) je povinný platiť príspevok za pobyt
dieťaťa v materskej škole špecifikovaný v článku 4 tohto nariadenia
Článok 4
Výška, termín a spôsob úhrady príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
(1) Zákonný zástupca prispieva v materskej škole mesačne za dieťa:
a) pri celodennom pobyte sumou vo výške 5 eur
b) pri poldennom pobyte sumou vo výške 3,32 eur
c) pri prerušení prevádzky materskej školy zapríčinenej zriaďovateľom alebo inými závažnými
dôvodmi sumou pomernej časti určeného príspevku
Príspevok sa uhrádza do 10. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu
mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Ak je dieťa prijaté do materskej školy v priebehu
školského roka, za prvý mesiac dochádzky sa príspevok uhrádza vždy do troch pracovných dní
odo dňa, v ktorom bolo zákonnému zástupcovi doručené rozhodnutie o prijatí dieťaťa na
predprimárne vzdelávanie v materskej škole.
(2) Príspevok sa neuhrádza za :
a) dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
b) dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby a zákonný zástupca predloží riaditeľovi
lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa
c) dieťa, ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
d) dieťa, ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi2 alebo mu bola ÚPSVaR
schválená dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym
vylúčením3
e) dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola
prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými
dôvodmi

III. ČASŤ
PRÍSPEVOK V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI
Článok 4
§ 2 ods. 6 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení neskorších predpisov
zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3
zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1
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Všeobecné ustanovenia
(1) Školská jedáleň poskytuje svoje služby deťom, zamestnancom škôl a školských zariadení; so
súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa môžu
v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby.
Článok 5
Výška, termín a spôsob úhrady príspevku v školskej jedálni
(1) Stravovanie deťom MŠ sa poskytuje za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný
zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Výška príspevku je nasledovná:

Stravník školskej jedálne pri MŠ
Stravníci od 2 – 6 rokov

1 desiata
€
0,28

1 obed
€
0,68

1 olovrant
€
0,23

Úhrada
€
1,19

(2) Príspevok na nákup potravín na jedno jedlo pre zamestnanca materskej školy je vo výške 1,19
eur a réžijné náklady vo výške 1,10 eur - uhrádzajú sa podľa Zákonníka práce.
(3) Cudzí stravníci uhrádzajú okrem príspevkov na nákup potravín na jedno jedlo vo výške 1,19
eur aj réžijné náklady vo výške minimálne 1,10 eur. Riaditeľ školy môže zvýšiť minimálnu
výšku réžie na základe reálnych nákladov na činnosť školskej jedálne.
(4) Výroba jedál a nápojov pre zamestnancov a cudzích stravníkov sa zabezpečuje podľa vekovej
kategórie stravníkov od 15 do 18-19 ročných .
(5) Príspevok podľa tohto článku sa uhrádza do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza
kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

IV. ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
Článok 6
Kontrola nariadenia
1) Obec Železná Breznica, ako zriaďovateľ materskej školy a školského zariadenia je oprávnená
vykonávať kontrolu plnenia tohto nariadenia vo vzťahu ku školám a školským zariadeniam,
ktoré sú prijímateľom príspevkov podľa tohto nariadenia.

Článok 7
Záverečné ustanovenia
(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Železná Breznica sa uznieslo
Obecné
zastupiteľstvo v Železnej Breznici dňa 11.12.2018 Uznesením č. 2.
(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa vyvesenia nariadenia na úradnej
tabuli obce Železná Breznica po jeho schválení v Obecnom zastupiteľstve v Železnej Breznici.
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(3) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné
nariadenie obce Železná Breznica č. 1/2011 o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby
na čiastočnú úhradu nákladov v Materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Železná
Breznica.

Ján Dúbravský
starosta obce
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