Všeobecne záväzné nariadenie Obce Gerlachov č. 2/2021
o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov spojených s činnosťou školy a školských zariadení
zriadených Obcou Gerlachov
Obecné zastupiteľstvo Obce Gerlachov v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade so zákonom č. 601/2003
Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov sa uznáša na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „VZN“)
§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto VZN určuje:
a) výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole,
b) výšku príspevku na činnosťou školského klubu detí,
c) výšku príspevku v školskej jedálni.
§2
Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne takto:
a) za celodenný pobyt sumou vo výške 6,- € pre jedno nezaopatrené dieťa,
b) za poldenný pobyt sumou vo výške 4,- € pre jedno nezaopatrené dieťa,
2. Príspevok sa podľa § 28 ods. 6 a), b), c) zákona č. 245/2008 Z. z. neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
3. Príspevok sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku v materskej škole 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 inými závažnými dôvodmi. V tomto prípade
uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
4. Výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa
uhrádza do 20.tého dňa v danom mesiaci do pokladne ZŠ alebo na č. ú.:
SK41 5600 0000 0085 2085 4006.
§3
Výška príspevku na činnosť školského klubu detí
1. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu prispieva zákonný
zástupca žiaka mesačne sumou 2,50 € pre jedno nezaopatrené dieťa.

2. Zriaďovateľ môže rozhodnúť o znížení, alebo odpustení príspevku podľa Článku 3, bod 1.
tohto VZN, ak o to zákonný zástupca dieťaťa písomne požiada školu a zároveň predloží
doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi.
3. Zákonný zástupca uhrádza príspevok do 20.tého dňa v danom mesiaci do pokladne ZŠ
alebo na č. ú. SK41 5600 0000 0085 2085 4006.
§4
Výška príspevku v školskej jedálni
1. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských
jedálňach v nadväznosti na Finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo
vydaných Ministerstvom školstva SR určuje sa takto:
a) materská škola – stravníci od 2 do 6 rokov
1. pásmo: desiata 0,34 €, obed 0,80 €, olovrant 0,23 €,
b) základná škola – stravníci od 6 do 11 rokov
1. pásmo: obed 1,08 €
c) dospelý stravník
finančný limit na nákup potravín: 1,26 €
prevádzkové náklady: 1,54 €
2. Zákonný zástupca uhrádza príspevok mesiac vopred do pokladne ZŠ alebo na č. ú.
SK41 5600 0000 0085 2085 4006.
3. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje podľa
osobitného predpisu, vo výške 1,30 € na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo
výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a
odobralo stravu. Nárok na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
má dieťa vtedy, ak:
a) dieťa MŠ od 2 do 5 rokov žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
b) dieťa MŠ od 5 do 6 rokov alebo žiak I. stupňa ZŠ, ktorý navštevuje posledný ročník
materskej školy alebo základnej školy a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen
domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované
dieťa a túto skutočnosť preukázal čestným vyhlásením.
4. Na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom nemá dieťa/žiak nárok vtedy, ak:
a) dieťa neodobralo stravu v danom stravovacom dni, nezúčastnilo sa výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a nebolo odhlásené
z poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni najneskôr do 7:30 hod.,
b) dieťa odobralo stravu v danom stravovacom dni, nezúčastnilo sa výchovno-vzdelávacej
činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a nebolo odhlásené z
poskytovania stravy v školskej jedálni v danom stravovacom dni najneskôr do 7:30 hod. V
tento deň si môže odobrať zákonný zástupca neodhlásený obed do obedára, pričom zaplatí
cenu obeda. Pri dlhšej absencii žiaka je zákonný zástupca povinný túto skutočnosť oznámiť
vedúcej školskej jedálni.
5. Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka, ktoré nemá nárok na dotáciu, je povinný uhradiť plnú
stanovenú sumu úhrady za stravu podľa bodu 1.
6. Nárok na stravu majú deti na základe záväznej prihlášky a rozhodnutia riaditeľa školy o prijatí
stravníka na stravovanie.
7. Zostávajúci rozdiel medzi poskytovanou dotáciou a sumou stanovenou finančným
pásmom nákladov na nákup potravín na jedno jedlo sa použije na doplnkové jedlo alebo
na prevádzkové náklady školskej jedálne.
8. Zákonnému zástupcovi dieťaťa/žiaka, na ktoré je poskytnutá dotácia, a u ktorého podľa
potvrdenia od lekára - špecialistu zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie a školská
jedáleň uvedený druh diéty nezabezpečuje alebo nemá vytvorené podmienky napr.:

- šetriaca diéta (pri chorobách tráviaceho traktu, obezite) ,
- diabetická diéta (pri zvýšení hladiny krvného cukru - cukrovka ),
- bezlepková diéta (porucha vstrebávania lepku - celiakia),
- bezlaktózová diéta (porucha vstrebávania mliečneho tuku - laktóza),
vyplatí zriaďovateľ zákonnému zástupcovi dieťaťa/žiaka dotáciu na stravu na základe
žiadosti zákonného zástupcu a evidencie dochádzky dieťaťa v MŠ alebo ZŠ potvrdenej
triednym učiteľom v súlade s ustanovením § 4 zákona č. 544/2010 Z. z. na jeho účet
najneskôr do 10 kalendárnych dní po ukončení predchádzajúceho mesiaca.

§5
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli a uverejnený na internetovej stránke
obce dňa 07.09.2021 a zvesený dňa 22.09.2021.
2. Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Gerlachove č.
36/2021 zo dňa 22.09.2021.
3. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Gerlachov č. 3/2020 o určení
výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s činnosťou školy a
školských zariadení zriadených Obcou Gerlachov.
4. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 08.10.2021.

.............................................
Mgr. Ján Hroboň
starosta obce

