NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE MORAVANY NAD VÁHOM
ČÍSLO 4/2019
o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt a
stravu dieťaťa v škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Moravany nad
Váhom
Obecné zastupiteľstvo obce Moravany nad Váhom na základe ustanovenia §6, §11 odst.4
písmeno g) zákona SNR č.369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov r
o z h o d l o, že v nadväznosti na § 28 ods. 5),6),7) a § 140 odst.9) a 10) zákona č.
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní( školský zákon), zákona č. 544/2010 Z.z §4 o
dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, a Vyhlášky MŠ SR č.330/2009 Z.z. o zariadeniach
školského stravovania.
ČLÁNOK_1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Obecné zastupiteľstvo v Moravanoch nad Váhom v súlade s § 6,odst.1, § 11 odstavec 4
písm. g)
zákona SNR č.369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov rozhodlo, že z nadväznosti na §28 ods. 5) a § 140 odstavec 9) a 10) zákona
č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) zavádza príspevky
zákonných zástupcov za pobyt a stravu dieťaťa v škole
a v školských zariadeniach a ostatné súvisiace právne predpisy.
2. Všeobecné záväzné nariadenie sa vydáva pre školu a školské zariadenie ,ktorého
zriaďovateľom je obec Moravany nad Váhom.
ČLÁNOK 2
VÝŠKA PRÍSPEVKU A PLATENIE PRÍSPEVKU ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ A MŠ
MORAVANY NAD VÁHOM
1. Za celodennú stravu dieťaťa v MŠ (desiata, obed, olovrant) hradí príspevok na čiastočnú
úhradu nákladov na nákup potravín zákonný zástupca dieťaťa v sume 1,19€/ deň
Z toho:
Desiata
0,28€
Obed
0,68€
Olovrant
0,23€
2. Úhrada nákladov za celodennú stravu v MŠ (desiata, obed, olovrant) u detí v hmotnej
núdzi bude realizovaná nasledovne:
Prostredníctvom ÚPSVaR
1,20€
3. Úhrada nákladov za celodennú stravu (desiata, obed, olovrant) u dieťaťa
navštevujúceho posledný ročník (predškolák) bude platba realizovaná prostredníctvom
ÚPSVaR 1,20€/deň.
Počas letných prázdnin hradí príspevok zákonný zástupca dieťaťa za celodennú stravu
dieťaťa v rovnakej sume, ako počas školského roka za prihlásené dni pobytu dieťaťa v
MŠ.
4. Odhlásenie dieťaťa zo stravy pre chorobu, alebo z iného dôvodu vykoná zákonný
zástupca dieťaťa v súlade s prevádzkovým poriadkom. V prípade neskorého odhlásenia
dieťaťa zo stravy, alebo neodhlásenia stravy, hradí zákonný zástupca dieťaťa poplatok za
stravu v plnej výške.

5. Za dennú stravu dieťaťa(obed) hradí príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup
potravín zákonný zástupca dieťaťa v sume:
Žiaci I. stupňa (obed)
Žiaci II. stupňa (obed)
Zamestnanci (obed)

1,01€
1,09€
1,19€

Ďalšie podmienky:
 Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedálni sa
platí mesačne poštovou poukážkou alebo trvalým príkazom na účet ŠJ pri ZŠ s
MŠ Moravany nad Váhom
 Termín úhrady je do posledného dňa predchádzajúceho mesiaca.
 Úhrada sa preukazuje ústrižkom poštovej poukážky alebo výpisom z bankového
účtu, resp. potvrdením o úhrade z bankového účtu vedúcej jedálne.
 Vyúčtovanie platieb zo stravy sa bude vykonávať 1 krát ročne a to k 30.6.
kalendárneho roka vrátením preplatku na bankový účet zákonného zástupcu.
6. PRECHODNÉ USTANOVANIA K ÚPRAVE VZN ÚČINNÉ OD 1.9.2019
a.) V zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobností MPSVR SR
predovšetkým § 4 ods. 6 a nasl. sa v termínoch určených zákonodarcom (od
1.9.2019) mení v čl. 4 ods. 1) a 2) tohto VZN „spôsob úhrady príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na nákup potravín a príspevku na režijné náklady“ tak, že náklady
na nákup potravín pre žiakov ZŠ sa uhrádzajú prostredníctvom ÚPSVR; úhradu
príspevku na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca dieťaťa.
b.) Príspevok na režijné náklady za dieťa v ZŠ v sa bude uhrádzať dva krát ročne.
Úhrada sa realizuje zálohovou platbou nasledovne:
Obdobie
Suma
Termín úhrady
September – december
12,00€ Do 10.09. kalendárneho roka
Január – Jún
18,00€ Do 10.01. kalendárneho roka
ČLÁNOK 3
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Toto VZN bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva v Kanianke dňa ....2019
uznesením č. /2019.
2. VZN č. 4/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov za
pobyt a stravu dieťaťa v škole a v školských zariadeniach zriadených obcou Kanianka
nadobúda účinnosť ___________.

