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Návrh uznesenia
Obecné zastupiteľstvo obce Zálesie
A.) schvaľuje
Všeobecne záväzného nariadenia obce Zálesie č. ........../2021 o výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Zálesie

Dôvodová správa
Zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa ustanovila obci ako
zriaďovateľovi škôl a školských zariadení povinnosť určiť všeobecne záväzným nariadením
výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt
dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí, príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej
jedálni a výdajnej školskej jedálni.
Obec Zálesie je zriaďovateľom Materskej školy v Zálesí, Malinovská 124, 900 28
Zálesie (ďalej len ,,materská škola“).
Doteraz platné VZN č. 3/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v
školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zálesie v znení dodatku č.
2/2016 stanovuje výšku príspevku 50 €. Uvedená výška príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa nad tri roky sa nemení. Návrh VZN v článku
2 ods. 4 uvádza výnimky z platenia príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole.
Výnimky sú stanovené v zmysle školského zákona (§ 28 ods. 6 a 7). Príspevok sa v zmysle
školského zákona uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
Návrh VZN upravuje výšku príspevku v zariadení školského stravovania zvlášť pre deti
navštevujúce materskú školu a zvlášť pre ostatných stravníkov. V súlade s § 140 ods. 9
školského zákona, zákonný zástupca uhrádza výšku nákladov na nákup potravín podľa
vekových kategórií stravníkov podľa finančných pásiem určených Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Zákonní zástupcovia detí do 6 rokov budú
uhrádzať príspevok na nákup potravín podľa nezmeneného 3. finančného pásma a to vo výške
1,56 € (doteraz bola suma stanovená uznesením obecného zastupiteľstva na 1,34 €).
Prihlasovanie a odhlasovanie detí na stravovanie je možné podľa platného školského poriadku.
Na základe požiadavky materskej školy aj vzhľadom k tomu, že je potrebné z vyzbieraných
príspevkov uskutočniť nákup, zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť finančný príspevok
na stravovanie na účet školskej jedálne a to vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
Dotácia na stravovanie je od 1. 9. 2019 určená všetkým deťom predškolskej výchovy
v materskej škole. Obec Zálesie ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení je povinný v zmysle
novely zákona znížiť úhradu zákonného zástupcu dieťaťa v zariadení školského stravovania o
dotáciu poskytnutú štátom, ktorá je vo výške 1,20 €.
K 1.8.2021 ale nadobudne účinnosť zákon č. 417/2020 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. Uvedená novela mení poskytovanie dotácie
na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa na zabezpečenie obeda a iného jedla v
materskej škole.

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa bude od 1.8.2021 možno
poskytnúť na len zabezpečenie obeda a iného jedla v materskej škole na
a) každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a v materskej
škole alebo v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc
v hmotnej núdzi,
b) dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti,
ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného
minima.
Na základe uvedeného článok 3 ods. 3 sa odvoláva na § 4 zákona o dotáciách v
pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky len všeobecne
a už je na zriaďovateľovi a školskej jedálni aby zabezpečila aktuálnosť poskytovania dotácií
podľa platného právneho predpisu.
Výška úhrady ceny obeda dospelých stravníkov (zamestnanci škôl a cudzí stravníci), v
školskej jedálni materskej školy je stanovená 1,34 €.
Nakoľko ale doteraz platné VZN obsahuje ešte starú menu, rovnako aj termíny na
platenie príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy a príspevku v zariadení
školského stravovania neboli zosúladené s aktuálne platným školským zákonom ani
skutočnosťou, bolo potrebné VZN aktualizovať aj v týchto častiach. Keďže už teraz VZN má
schválené 2 dodatky, pre lepšiu prehľadnosť navrhujeme úplne nové VZN.
Z dôvodu jednoduchosti počítania novej výšky stravného navrhujeme účinnosť VZN od
1. dňa mesiaca marec, tak aby zároveň bola zachovaná požiadavka nadobudnutia účinnosti
VZN až po 15. dni od vyvesenia.
Návrh VZN bolo v dňoch od...... do ............. vyvesené na pripomienkovanie na úradnej
tabuli obce a na webovom sídle obce Zálesie.

Vyhodnotenie pripomienok
Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce od
19.1.2021 do 2.2.2021.
V uvedenom termíne neboli zaslané žiadne pripomienky.

NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE ZÁLESIE
č. .../2021
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zálesie
Obecné zastupiteľstvo v Zálesí na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 5 a § 140
ods.10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a podľa ustanovenia § 6 ods. 24 zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len ,,nariadenie“) určuje zákonným
zástupcom detí, žiakov, dospelým osobám a zamestnancom škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zálesie:
a) výšku príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach,
b) výšku príspevkov na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni.
2. Obec Zálesie je zriaďovateľom Materskej školy v Zálesí, Malinovská 124, 900 28
Zálesie (ďalej len ,,materská škola“).
Článok 2
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole
1. Vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu.
2. Za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce prispieva
zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na
jedno dieťa sumou 50,00 €.
3. Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na účet materskej školy.
4. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
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 núdzi1),
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

) Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
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d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom,
e) 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.
Článok 3
Určenie výšky príspevkov v zariadení školského stravovania
1. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s 3.
finančným pásmom vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky.
2. Výška príspevku na stravovanie v školskej jedálni materskej školy na stravníka do 6
rokov a jedlo (desiata, obed, olovrant) v čase jedného dňa pobytu v škole je 1,56 €.
3. Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa materskej školy na čiastočnú úhradu nákladov v
školskej jedálni sa zníži o výšku poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa podľa osobitného právneho predpisu2) za každý deň, v ktorom sa dieťa
zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu.
4. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný uhradiť finančný príspevok na účet školskej
jedálne a to vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.
5. Výška úhrady ceny obeda dospelých stravníkov (zamestnanci škôl a cudzí stravníci), v
školskej jedálni materskej školy je stanovená 1,34 €.
Článok 4
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Zálesie dňa ..................,
uznesením OZ č. ....../2021.
2. Toto nariadenia nadobúda účinnosť 1. marca 2021.
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje VZN č. 3/2008 o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zálesie s príslušnými dodatkami.

V Zálesí dňa ......................
Ing. Marián Perger
starosta obce
) § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov.
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