VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE KOMOČA
č. 1/2019

o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa
v materskej škole, o určení finančného príspevku za stravovanie a o určení
úhrady na režijné náklady v školskej jedálni pri MŠ v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Komoča

Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli od dňa: 03. 06. 2019
do dňa: 20. 06. 2019
VZN bolo prerokované na OZ dňa: 27. 06. 2019
Schválené uznesením v Komoči č.: 54/27062019
VZN bolo vyvesené po jeho schválení dňa: 28. 06. 2019

Obecné zastupiteľstvo v Komoči v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 28 ods. 5, § 140 ods. 10 a § 141 ods.
6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia obce Komoča.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Komoča
č. 1/2019
o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa
v materskej škole, o určení finančného príspevku za stravovanie a o určení
úhrady na režijné náklady v školskej jedálni pri MŠ v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Komoča
§1.
Predmet úpravy
1.

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) určuje výšku príspevku
zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Komoča, ďalej výšku príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov a výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Komoča.
§2.
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov
za pobyt dieťaťa v materskej škole a podmienky úhrady

1.
2.
3.
4.

1

Zákonný zástupca dieťaťa mesačne prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt v
materskej škole sumou vo výške 5 € na jedno dieťa.
Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa v zákonom stanovených prípadoch
1
.
Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa materskej školy sa
neuhrádza za dieťa v zákonom stanovených prípadoch 2.
Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa mesačne do 15. kalendárneho dňa
príslušného mesiaca v hotovosti do pokladne Obecného úradu Komoča.

§28 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
2
§ 28 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

§3.
Určenie výšku príspevku na úhradu nákladov na stravovanie a výšku úhrady na režijné
náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni pri MŠ
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

3

Školská jedáleň pri MŠ, ktorej zriaďovateľom je Obec Komoča poskytuje stravovanie
stravníkom, ktorými sú deti v materskej škole a zamestnanci materskej školy.
Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza mesačne finančný príspevok na stravovanie vo výške
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými
pásmami určenými Ministerstvom školstva, ktorý je:
Desiata:
0,36 eur
Obec:
0,85 eur
Olovrant:
0,24 eur
celkom vo výške 1,45 eur.
Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza mesačne režijné náklady na výrobu jedál stanovené
pre dieťa v materskej škole v paušálnej výške 2,- eur za mesiac. Úhradu na režijné
náklady neuhrádza zástupca dieťaťa iba v prípade, ak sa dieťa neodstravuje v školskej
jedálni ani jeden deň v kal. mesiaci.
V prípade, ak bude zriaďovateľovi poskytnutá dotácia na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách
v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov, zákonný zástupca dieťaťa uhrádza finančný príspevok na
stravovanie určeného v ods. 2 § 3. tohto VZN znížený o poskytnutú dotáciu. Podmienky
poskytnutia dotácie sú upravené v osobitnom právnom predpise.3
Pre zamestnancov materskej školy sa určuje výška finančného príspevku na stravovanie
vo výške nákladov na nákup potravín vo výške:
Obed:
1,33 eur
celkom vo výške 1,33 eur.
Zamestnanec materskej školy ktorý stravuje v školskej jedálni uhrádza režijné náklady
na výrobu jedál v plnej výške, ktorú zriaďovateľ stanovuje vo výške v sume 2,07 eur
na jedno hlavné jedlo.
Zamestnanec materskej školy uhrádza finančný príspevok podľa ods. 5 tohto § tohto
VZN a režijné náklady v určenej výške podľa ods. 6 tohto § tohto VZN s akceptovaním
úpravy podľa § 152 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
Finančný príspevok a úhrada režijných nákladov podľa tohto § tohto VZN sa uhrádzajú
mesačne vopred vždy do 15. dňa kal. mesiaca bezhotovostným prevodom na účet SK12
5600 0000 0039 0819 0303 alebo v hotovosti do pokladne MŠ.
Povinnosť stravníkov je prihlásiť sa a odhlásiť sa zo stravovania v školskej jedálni
najneskôr do 8.00 hod v daný stravovací deň.

zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky

§4.
Záverečné ustanovenia
1.

2.
3.

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 2/2017 Obce Komoča o určení
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a školskej jedálni pri MŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Komoča.
Toto VZN bolo prerokované na zasadnutí obecného zastupiteľstva obci Komoča dňa
27. 06. 2019 a schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 54/27062019.
Toto VZN o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v
materskej škole, o určení finančného príspevku za stravovanie a o určení úhrady na
režijné náklady v školskej jedálni pri MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Komoča
nadobudne účinnosť dňom 1.9.2019.

Imrich Lukács v.r.
starosta obce

