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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Obce Seč č. 3/2022
o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na
čiastočnú úhradu za pobyt dieťaťa a žiaka v školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Seč
Obecné zastupiteľstvo v Seči sa v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 28, § 14 a §141 zákona č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a v zmysle § 6 ods. 24 zákona č.569/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve uznieslo na tomto
§1
Úvodné ustanovenia
1) Obec Seč je zriaďovateľom Materskej školy Seč a školskej jedálne.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje:
a) výšku príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa
v materskej škole,
b) príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka v školskej jedálni
vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov
v nadväznosti na odporúčané výživové dávky,
c) príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka v školskej jedálni na
režijné náklady.
3) Termín a spôsob úhrady príspevkov sa uhrádza na základe predpisu na účet obce, alebo v
hotovosti do pokladne obce do 20 dňa v danom mesiaci.
§2
Materská škola
1) Obec Seč určuje v súlade s § 28 ods. 5 školského zákona mesačný
príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole vo výške
15 €.
2) Príspevok podľa ods. 1) v materskej škole v súlade s § 28 ods. 6 a 7 školského zákona
neuhrádza zákonný zástupca dieťaťa za dieťa ktoré
a) má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa
osobitného predpisu,
c) má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným
spôsobom,

d) 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.
§3
Školská jedáleň
1) Obec Seč určuje, že zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza v súlade
s § 140 ods. 9 a 10 školského zákona v školskej jedálni príspevok vo výške nákladov
určených Ministerstvom školstva SR na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa finančného pásma č. 5:
Deti MŠ:

desiata
Obed
Olovrant

0,60 €/ deň
1,40 €/ deň
0,50 €/ deň

Cena stravného pre deti MŠ:

2,50 € / deň

Zamestnanci obce :

2,80 € / deň

obed

2) Príspevok vo výške rozdielu medzi sumou na nákup potravín podľa odseku 1)
a poskytnutou dotáciou z MPSVaR SR v sume 1,20 eura uhrádza zákonný zástupca
a) za každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy, a to za každý deň,
v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole
a odobralo stravu,
b) za dieťa materskej školy, okrem dieťaťa navštevujúceho posledný ročník materskej
školy, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej
príjem je najviac vo výške životného minima, a to za každý deň, v ktorom sa dieťa
zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu.
3) Príspevok v plnej sume určenej v odseku 1) uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo
žiaka, ktorí si neodobrali stravu ,alebo neboli odhlásení zo stravovania v termíne určenom
v prevádzkovom poriadku a vnútornom poriadku zariadenia školského stravovania.
4) Obec Seč v súlade s § 140 ods. 9 a 10 školského zákona určuje, že
zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka stravujúceho sa v školskej jedálni, uhrádza
príspevok na režijné náklady v školskej jedálni mesačne vo výške
3 €.
Zdôvodnenie:
Podľa ods.8 a9 § 140 a ods. 4 a 5 § 141 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na
stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií a na úhradu
režijných nákladov, ak tak určí zriaďovateľ. Tieto režijné poplatky sa využívajú na
douhrádzanie energií (voda, plyn, elektrika), úhradu prevádzkový nákladov zariadenia
školského stravovania (revízie, nákup kuchynského vybavenia, čistiacich prostriedkov),
pretože tieto náklady každoročne rastú a rozpočet ŠJ nepokryje tieto náklady v plnej výške.

§4
Určenie podmienok platenia príspevku
1) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť finančný príspevok v hotovosti, alebo
prevodom na účet do obecnej pokladne a to v danom mesiaci za daný mesiac najneskôr
však do 20 dňa v mesiaci príslušného kalendárneho mesiaca.
2) Prípadnú neúčasť na stravovaní je možné nahlásiť najneskôr do 14 hod.
predchádzajúceho dňa okrem pondelka, kedy je možné odhlásenie zo stravy do 7:30
hod.
3) Včas nahlásená neúčasť na stravovaní sa zohľadní v najbližšom vyúčtovaní
pri uhrádzaní finančného príspevku ,alebo vrátením preplatku.
4) V prípade neodhlásenia dieťaťa zo stravy, alebo neodôvodnenej neúčasti dieťaťa v MŠ sa
poplatok za stravu nevráti.
§5
Ruší sa VZN č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Seč.
§6
Účinnosť
Toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

..............................
Anton Vrecko
starosta obce
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