VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE PLAVÉ VOZOKANY
Č. 4/2019,
KTORÝM SA URČUJE VÝŠKA PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU
NÁKLADOV V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH NA ÚZEMÍ
OBCE PLAVÉ VOZOKANY
NÁVRH
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Plavé Vozokany č. 4/2019
KTORÝM SA URČUJE VÝŠKA PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU
NÁKLADOV V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH NA ÚZEMÍ
OBCE PLAVÉ VOZOKANY
Článok 1
Úvodné ustanovenie
§1
Predmet úpravy
1.
Obecné zastupiteľstvo v Plavých Vozokanoch na základe samostatnej pôsobnosti podľa
článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 116 ods. 6, §
140 ods. 9 a § 141 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 5 a § 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, týmto všeobecne záväzným nariadením určuje výšku príspevku za pobyt
dieťaťa v materskej škole, výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube detí
a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plavé Vozokany
2.
Účelom tohto VZN je určiť výšku príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole Plavé
Vozokany, výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Školskom klube detí pri Základnej škole
v Plavých Vozokanoch a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady
stravného v Školskej jedálni pri Materskej škole v Plavých Vozokanoch, teda organizácií, ktoré sú
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Plavé Vozokany.

Článok 2
Určenie príjemcov príspevkov a výšky príspevkov
§2
Určenie príjemcov príspevkov
Príjemcami príspevkov podľa tohto VZN sú:
a) Materská škola Plavé Vozokany č. 319
b) Školský klub pri Základnej škole Plavé Vozokany č. 114
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c) Školská jedáleň pri Materskej škole Plavé Vozokany č. 319 so sídlom Plavé Vozokany č. 115
d) Výdajná školská jedáleň Plavé Vozokany č. 319

§3
Výška príspevku za pobyt v Materskej škole
1.
Obec Plavé Vozokany ako zriaďovateľ Materskej školy Plavé Vozokany č. 319 určuje výšku
príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole vo výške 8,00 EUR mesačne.
2.
Príspevok v Materskej škole Zákonný zástupca dieťaťa neuhrádza za dieťa:
a)
ktoré má jeden rok pred plnením 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 podľa zákona č. 599/2003
Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov,
c)
ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
3.
Príspevok v Materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:
a)
ktoré má preukázateľným spôsobom prerušenú dochádzku do Materskej školy na viac ako 30
po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov,
b)
ktoré nedochádzalo do Materskej školy 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.
4.
Termín a spôsob úhrady: výška školného na dieťa/mesiac (8,00 EUR), sa uhrádza mesiac
vopred. Povinnosť platby sa týka všetkých detí, ktoré Materskú školu navštevujú, okrem
predškolákov.
Platbu je možné realizovať:
a)
v hotovosti v pokladni Obecného úradu
b)
prevodom na účet Obecného úradu.
c)
Informácie k platbe: číslo účtu: 2282703001/5600, IBAN: SK50 5600 0000 0022 8270 3001,
variabilný symbol: mesiac/rok (napr.: 03/2019), poznámka pre prijímateľa: Meno dieťaťa – školné
MŠ, mesiac (napr.: Jožko Mrkvička – školné, 09)
§4

Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Školského klubu detí
1.
Obec Plavé Vozokany ako zriaďovateľ Školského klubu detí určuje výšku príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením výchovno-vzdelávacej činnosti
Školského klubu detí vo výške 4,00 EUR mesačne.
2.
Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka písomne požiada riaditeľa
školy o zníženie príspevku a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
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a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi, znižuje sa príspevok
v Školskom klube detí o polovicu.
3.
Riaditeľ školy po preverení dokladov predložených podľa ods. 2 písomne oznámi plnoletému
žiakovi alebo zákonnému zástupcovi neplnoletého žiaka zníženie príspevku v školskom klube detí.
4.

Zníženie príspevku podľa ods. 2 je platné a účinné vždy na jeden kalendárny rok.

5.
Termín a spôsob úhrady:
a)
príspevok je potrebné uhrádzať mesačne, vždy do 20. dňa príslušného kalendárneho
mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza,
b)
príspevok uhrádzať na bežný účet obce Plavé Vozokany IBAN SK50 5600 0000 0022
8270 3001 vedený v Prima banke a.s. s uvedením variabilného symbolu, ktorým je dátum narodenia
žiaka. V správe pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko žiaka,
c)
úhrada môže byť aj priamou platbou v Základnej škole Plavé Vozokany 114.

§5
Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a spôsob úhrad v Školskej jedálni pri
Materskej škole Plavé Vozokany
1.
Obec Plavé Vozokany ako zriaďovateľ Školskej jedálne pri Materskej škole určuje výšku
finančného príspevku na stravovanie v súlade s Finančnými pásmami nákladov na nákup potravín
na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov. Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka
je vo výške nákladov na nákup potravín a réžiu, ktoré vydalo MŠ SR v zmysle ustanovení zákona č.
245/2008 Z. z., o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov. Pre
dospelého stravníka (zamestnanca školy a ZŠS) sa zabezpečuje strava podľa vekovej kategórie
stravníkov 15-18/19 ročných, vrátane režijných nákladov.
2.
Obec Plavé Vozokany ako zriaďovateľ Školskej jedálne určuje finančnú výšku (sumu)
príspevku za stravovanie v Školskej jedálni pri Materskej škole v Plavých Vozokanoch nasledovne:
Materská škola Plavé Vozokany č. 319 – určená stravná jednotka
Stravníci MŠ od 2 – 6 rokov

Desiata

Obed

Olovrant

Spolu

Do 31.08.2019

0,26

0,64

0,22

1,12

Od 01.01.2019

0,36

0,85

0,24

1,45
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3.
Obec Plavé Vozokany ako zriaďovateľ Školskej jedálne určuje finančnú výšku (sumu)
príspevku za stravovanie v Školskej jedálni pri Materskej škole v Plavých Vozokanoch nasledovne:
Základná škola Plavé Vozokany č. 114 – určená stravná jednotka
Vek stravníka

Obed do 31.08.2019

Obed od 01.09.2019

6 až 11 rokov

0,95

1,15

12 až 15 rokov

1,01

1,23

4.
Zákonný zástupca dieťaťa a dospelý stravník je povinný uhradiť výšku (platbu) za stravné
mesačne vopred. Ak platba za stravné nebude uhradená do prvého dňa v nasledujúcom mesiaci,
vedúca školskej jedálne nie je povinná poskytnúť stravu deťom, žiakom alebo dospelým stravníkom.
5.
Podľa zákona 544/2010 Z. z. o štátnych dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR a o zmene
a doplnení niektorých zákonov je schválená dotácia na stravu vo výške 1,20 € na jeden obed pre
žiaka. Dotácia sa poskytuje len v prípade, ak sa dieťa zúčastnilo výchovno – vzdelávacej činnosti
alebo vyučovania a odobralo stravu. Za účasť na vyučovaní je možné považovať aj napr. 1 hod.
počas dňa.
6.
Ak dieťa navštevuje MŠ len dopoludnia a je mu poskytnutá len desiata, dotáciu nie je možné
poskytnúť.
7.

Ak sa dieťa nezúčastní vyučovania, dotácia sa v príslušnom dni neposkytne

8.
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný a zodpovedný za odhlasovanie z obeda, ak sa dieťa
nezúčastní vyučovacích hodín. Odhlasovanie a prihlasovanie je deň vopred do 14.00 hod.
9.
Rodič má právo od 11,30 hod do 12,00 hod. na odber obeda do svojho obedára pri
neodhlásení z dôvodu choroby iba 1. deň neprítomnosti dieťaťa v škole, ostatné dni je povinný
odhlásiť.
10.
V prípade neodhlásenia zo stravy, prípadne ak sa dieťa nezúčastní vyučovania
z akéhokoľvek dôvodu a zákonný zástupca ho zo stravy neodhlási, zákonný zástupca dieťaťa je
povinný zaplatiť aj sumu štátnej dotácie za neodhlásené obedy, ktoré boli uvarené, teda uhrádza
stravu v plnej výške.
11.
Vedúca ŠJ na konci mesiaca porovná dochádzku stravovania s triednou učiteľkou na základe
triednej knihy o neprítomnosti žiaka na vyučovaní. Na základe tejto kontroly vystaví šek za
neodhlásené obedy, ktorý je zákonný zástupca do 5 dní povinný uhradiť a preukázať sa ústrižkom
u vedúcej ŠJ, v opačnom prípade budú nedoplatky na stravnom riešené osobitným príjemcom
rodinných prídavkov – t. j. obcou.
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12.
Termín a spôsob úhrady:
a)
termín úhrady stravného - mesačne do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý
predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa stravné uhrádza
b)
stravné uhrádzať na bežný účet Obce Plavé Vozokany IBAN SK45 5600 0000 0022 8270
9008 vedený v Prima banke a.s. s uvedením variabilného symbolu, ktorým je dátum narodenia
stravníka. V správe pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko stravníka.
c)
stravné možno uhradiť aj priamou platbou v pokladni Kancelárie prvého kontaktu Obecného
úradu v Plavých Vozokanoch.
13.
Obec Plavé Vozokany ako zriaďovateľ Školskej jedálne určuje finančnú výšku (sumu)
príspevku za stravovanie v Školskej jedálni pri Materskej škole v Plavých Vozokanoch pre dospelých
stravníkov nasledovne:
Dospelí stravník
Stravník

Obed do 31.08.2019

Obed od 01.09.2019

Zamestnanec ZŠ

2,48

2,95

Zamestnanec OcÚ

2,48

2,95

Dôchodca s trvalým pobytom v obci

2,48

2,95

Iní dospelí stravník

2,48

2,95

Poznámky:
a)
Obed dôchodcu, ktorý má trvalý alebo prechodný pobyt v obci Plavé Vozokany je 2,95 €.
b)
Dôchodca platí určenú stravnú jednotku /(náklady na potraviny) vo výške 1,33 € a časť
nákladov doplatku (réžia) vo výške 0,55 €, spolu 1,88 €.
c)
Príspevok obce v rámci sociálnej politiky na obed jedného dôchodcu je vo výške 1,07 €.
d)
Obed iného dospelého stravníka je 2,95 €, z toho určená stravná jednotka (náklady na
potraviny) je 1,33 € a doplatok (náklady na réžiu) je vo výške 1,62 €, spolu 2,95 €.

Článok 3
§6
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.
Obecné zastupiteľstvo v Plavých Vozokanoch schválilo VZN 4/2019, ktorým sa určuje výška
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach na území obce Plavé
Vozokany dňa: .............................. .
3.
VZN Obce Plavé Vozokany 4/2019, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach na území obce Plavé Vozokany je platné dňom jeho
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podpísania starostkou Obce Plavé Vozokany a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia
na úradných tabuliach v oboch častiach obce, na webovom sídle obce a na CUET, t. j.: ...................
4.
Obecné zastupiteľstvo v Plavých Vozokanoch schválilo VZN 3/2019, ktorým sa ruší VZN
1/2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Plavé Vozokany.

§7
Termíny týkajúce sa návrhu VZN č. 4/2019
Návrh VZN č. 4/2019 bol zverejnený na úradnej tabuli
v oboch častiach obce dňa:
Návrh VZN č. 4/2019 bol zverejnený na webovej stránke
obce a CUET dňa:
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN č. 4/2019 bude
uskutočnené dňa:
Pripomienky písomné doručiť na adresu:

03.06.2019

E – mailom:

starostka@obecplavevozokany.sk
ocu@obecplavevozokany.sk

03.06.2019
03.06.2019
17.06.2019
19.06.2019
OcÚ Plavé Vozokany č. 115, 935 69

§8
Termíny týkajúce sa schválenia a účinnosti VZN č. 4/2019
VZN č. 4/2019 prerokované a schválené na zasadnutí OZ
dňa:
VZN č. 4/2019 vyhlásené na úradných tabuliach v oboch
častiach obce, na webovom sídle obce a na CUET dňa:
VZN č. 4/2019 nadobúda účinnosť dňa:
VZN č. 4/2019 zvesené z úradnej tabule dňa:

RNDr. Kornélia Sádovská
starostka obce Plavé Vozokany
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