OBEC HRNČIAROVCE NAD PARNOU
Na základe ust. § 6 ods. 1 a ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb.
O obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe ust. § 28 ods. 5,
§ 114 ods. 6, § 116 ods. 6, § 140 ods, 10 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vydáva
Všeobecné záväzné nariadenie č. 1 /2021 obce Hrnčiarovce nad Parnou
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné
náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Hrnčiarovce nad Parnou

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Predmetom všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je určenie výšky príspevkov
a spôsob ich uhrádzania, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu
nákladov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Hrnčiarovce nad Parnou,
ako aj určenia podmienok zníženia alebo odpustenia jednotlivých príspevkov.
Čl. 2
Druhy príspevkov v školách a školských zariadeniach
Obec Hrnčiarovce nad Parnou určuje výšku týchto príspevkov:
1) Výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
2) Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu,
3) Výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov, výšku
príspevku na režijné náklady v školskej jedálni
Čl. 3
Príspevok v materskej škole
1) Na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na jedno
dieťa 15€ mesačne.
2) Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného
kalendárneho mesiaca, bezhotovostne na účet ZŠ s MŠ Hrnčiarovce n/P
číslo účtu: SK32 5600 0000 0011 1460 1001
3) Príspevok podľa odsek 1) sa neuhrádza za dieťa:
a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi ZŠ s MŠ doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
c) je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu
4) Príspevok podľa odseku 1) na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
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kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom
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, ktorú
určí riaditeľ ZŠ s MŠ Hrnčiarovce n/P.

Čl. 4
Príspevok na činnosť školského klubu detí
1) Na úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí (ďalej len „ŠKD“) prispieva
zákonný zástupca žiaka mesačne 10€ na jedného žiaka.
2) Príspevok za pobyt žiaka v ŠKD sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho
mesiaca, bezhotovostne na účet ZŠ s MŠ Hrnčiarovce n/P
číslo účtu: SK32 5600 0000 0011 1460 1001
3) Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa
bodu 1), ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.
ČL. 5
Príspevok v školskej jedálni
1) Školské jedálne poskytujú stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré
uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a príspevku na čiastočnú úhradu
režijných nákladov v školských jedálňach.
2) Výška príspevku na úhradu nákladov na nákup potravín na jedno jedlo je pre všetky vekové
kategórie stravníkov v školskej jedálni zriadenej obcou Hrnčiarovce nad Parnou v súlade s 2.
finančným pásmom.
3) Výška príspevku na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školskej jedálni je stanovená
sumou:
a) 0,20€ na jedno hlavné jedlo pre deti v materskej škole
b) 0,20€ na jedno hlavné jedlo pre žiakov základnej školy
4) Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup
potravín podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok na čiastočnú úhradu režijných
nákladov na jedno hlavné jedlo je nasledovný:

Ukazovateľ

ZŠ-stravník
– žiak 6-11 rokov
ZŠ-stravník – žiak 6-11
rokov, hmotná núdza,
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Náklady na nákup potravín
Platba ZZ za
na jedno jedlo - 2. finančné Príspevok Dotácia na jeden
deň
podporu
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(réžia
dieťaťa
režijné
a doplatok na
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m návykom
potravín)
-

1,15

-

1,15
-

1,23

-

-
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– žiak 11-15 rokov
ZŠ-stravník
-žiak
11-15
rokov,
hmotná núdza, životné
minimum
MŠ - stravník
0,36
- dieťa MŠ (2-6 rokov)
MŠ-stravník
dieťa MŠ, hmotná núzda, 0,36
životné minimum
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-
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0

1,65
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0,24

0,20
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Pozn.: sumy sú uvedené v eur.
5) Náklady na nákup potravín a príspevok na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca:
a) dieťaťa materskej školy, ktoré je mladšie, ako posledný ročník pred plnením povinnej
školskej dochádzky,
b) dieťaťa materskej školy alebo žiaka základnej školy za odobratú stravu v danom
stravovacom dni (prvý deň neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní),
c) neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca neodhlásil dieťa alebo
žiaka najneskôr do 14.00 h predchádzajúceho pracovného dňa z poskytovania stravy
v školskej jedálni v danom stravovacom dni.
6) Úhradu na nákup potravín a príspevok na režijné náklady je nutné zrealizovať najneskôr do
25. dňa mesiaca predchádzajúceho mesiaca, v ktorom sa stravovanie poskytuje.
7) Cena jedla pre iných stravníkov zahŕňa náklady na nákup potravín1 a skutočnú výšku režijných
nákladov.
8) Náklady na nákup potravín podľa ods. 4 tohto článku je znížený o výšku poskytnutej dotácie
na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa osobitného predpisu (ďalej len
„dotácia“), ak ide o dieťa ktoré:
a) navštevuje materskú školu alebo základnú školu a v materskej škole alebo základnej škole
je najmenej 50% detí z domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
b) navštevuje materskú alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc
v hmotnej núdzi alebo ktorej je príjem najviac vo výške životného minima.
9) Rozdiel medzi dotáciou na stravu a nákladom na nákup potravín školská jedáleň použije
účelovo na pokrytie režijných nákladov v ŠJ.
10) Zriaďovateľ školskej jedálne môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku podľa
odseku 4), ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej
núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. To neplatí, ak ide
o deti a žiakov, na ktoré sa poskytuje dotácia podľa osobitného predpisu.
11) Dotácia v sume 1,30€ je poskytovaná za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škola a dobralo stravu; za
vyučovanie v základnej škole sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje
bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu,
že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného predpisu dieťaťu, u ktoré podľa
posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú
dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, vyplatí zriaďovateľ
prostredníctvom školy zákonnému zástupcovi alebo fyzickej osobe, ktorej je žiak zverený do
starostlivosti rozhodnutím súdu; zákonnému zástupcovi alebo fyzickej osobe dieťaťa materskej
školy, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu.
12) Obec Hrnčiarovce nad Parnou, ako zriaďovateľ ŠJ, môže rozhodnúť o zrušení, alebo odpustení
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§ 3 ods. 3 Vyhlášky č. 330/2009 o zariadení školského stravovania
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príspevku v prípadoch stanovených zákonom.2 To neplatí, ak ide o deti a žiakov, na ktoré sa
poskytuje dotácia podľa § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
ČL. 6
Osobitné ustanovenie
1) Ak je počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
vyhláseného s ochorením COVID-19 prerušená prevádzka školských zariadení a /alebo je
prerušené vyučovanie v školách je výška príspevkov určených v tomto nariadení stanovená
nasledovne:
a) ak je prerušená prevádzka školských zariadení a/alebo vyučovanie v školách počas celého
kalendárneho mesiaca, je výška určených príspevkov v zmysle tohto nariadenia 0,0€
b) ak je prerušená prevádzka školských zariadení a/alebo vyučovanie v školách len v niektoré
dni kalendárneho mesiaca, uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo neplnoletého žiaka
pomernú časť určeného príspevku len za dni, kedy dieťa a neplnoletý žiak školu alebo
školské zariadenie nenavštevovalo.
Čl. 7
Zrušovacie ustanovenie
Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia stráca účinnosť a platnosť Všeobecne záväzné
nariadenie obce Hrnčiarovce nad Parnou č. 5/2016, 4/2019 a 2/2020, ktorým sa určuje výška
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku
na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Hrnčiarovce nad Parnou.
Čl. 8
Záverečné ustanovenia
1) Toto nariadenia bolo schválené na rokovaní obecného zastupiteľstva obce Hrnčiarove nad
Parnou, dňa 01.09.2021.
2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 17.9.2021.

Mgr. Marcel Škorec
Starosta obce

§ 140 ods. 12 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
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