VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE Č. 2/2019
ktorým sa určujú výšky príspevko‘, v školách a Školských zariadenjach v
zriaďovateľskej působnosti Obce Lozorno.

Obecné zastupitel‘stvo obce Lozorno, na základe samostatnej pósobnosti podľa článku 67 a článku 68
Ústavy Slovenskej republiky a podľa 5 4 ods. 1 a podI~ ods. 3 písm. h) a 5 6 ods. 1 Zákona SNR Č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podl‘a 5 28 ods. 5, 5 49 ods. 4, 5 114
ods. 6, 5 116 ods. 6, 5 140 ods. 10 a 5 141 ods. 6 zákona Č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niekto~ch zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie:

Čl. 1
Úvodné ustanovenja
Týmto všeobecne záväzným nariadením (d‘alej len „VZN“) sa určuje:
výška príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej
škole,
výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti v školskom klube detí,
výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výška príspevku na režijné náklady v školskej
jedálni a podmienky ich úhrady,
výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výška príspevku na režijné náklady vo výdajnej
školskej jedálni v zriad‘ovatel‘skej pósobnosti Obce Lozorno.
-

-

-

-

čl.2
Príspevok zákonného zástupcu na Čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
v zriaďovatel‘skej pósobnostj Obce Lozorno.
1. Vzdelávanje v materskej škole sa uskutoČňuje za čiastočnú úhradu, zákonný zástupca dieťaťa
prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole príspevkom.
2. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole vo veku nad 3 roky sa určuje vo výške 20,- EUR/mesiac
za jedno dieťa. Príspevok podl‘a predchádzajúcej vety sa uhrádza od prvého d~a kalendárneho
mesiaca, ktorý nasleduje Po kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa dovršilo 3 roky.
3. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole vo veku do 3 rokov sa určuje vo výške 60,- EUR/mesiac
za jedno dieťa. Príspevok podl‘a predchádzajúcej vety sa uhrádza vrátane mesiaca, v ktorom dieťa
dovřšilo 3 roky.
4. Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a) ktoré má menej ako jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditel‘ovi materskej školy doklad o torn, že je poberatel‘om
dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podl‘a osobitných predpisov,
c) ktoré je umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu.
5. Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole na základe rozhodnutia zriad‘ovatel‘a sa neuhrádza za
dieťa:
a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dóvodu choroby alebo rodinných dövodov preukázatel‘ným spásobom,
b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo ak bola prerušená
prevádzka materskej školy zapríčinená zriad‘ovateľom alebo mými závažnými dóvodmi; v týchto
prípadoch uhrádza zákonný zástupca pornernú časť príspevku určeného v odsekoch 2 a 3 tohto článku
VZN.
6. Žiadosť o odpustenie príspevku v prípade neprítomnosti dieťaťa predloží zákonný zástupca
die~aťa riaditeľovi MŠ najneskĎr do 30 kalendárnych dní od opätovného nástupu dieťaťa do
materskej školy. O žiadosti rozhodne riaditel‘ MŠ do 14 dní.
čI. 3
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí v zriad‘ovatel‘skej
pósobnosti obce Lozorno.
1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí sa určuje vo výške
l5Eur/mesiac za dieťa V prípade ak jeden zákonný zástupca umiestňuje v školskom klube viac detí
poskytuje sa na každé d‘alšie dieťa zl‘ava na príspevku vo výške 20%
.

.

2. Obec Lozorno ako zriaďovateľ školského klubu detí móže rozhodnúť o znížení alebo odpustení
príspevku podl‘a odseku 1. tohto článku VZN, ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a
predloží doklad o torn, že je poberatel‘om dávky v hmotnej núdzi alebo príspevkov k dávke v hmotnej
núdzi podl‘a osobitného predpisu.
3. Obec Lozorno Po preverení dokladov predložených podľa bodu 2 tohto článku VZN rozhodne o
znížení alebo odpustení príspevku podl‘a odseku 1. tohto článku VZN a písomné vyhotovenie
rozhodnutia doručí zákonnému zástupcovi dieťaťa.
4. Rozhodnutie o znížení príspevku podl‘a odseku 3. tohto článku VZN je platné a účinné vždy na jeden
kalendárny rok.

čI.4
Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedáini a vo výdajnej
školskej jedálni v zriad‘ovatei‘skej pósobnosti Obce Lozorno a podmienky jeho úhrady

1, Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň poskytuje stravovanie stravníkom za čiastočnú úhradu
nákladov na nákup potravin podl‘a vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané
výživové dávky. Stravníkom v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni pre účely tohto VZN je dieťa,
žiak, zamestnanec školy a školského zariadenia alebo výnimočne má osoba so súhlasom starostu obce
alebo vedúceho školskej jedálne.
2. Výška príspevku podl‘a tohto článku VZN sa určuje podľa platných Finančných pásiem nákladov na
nákup potravin na jed no jedlo podl‘a vekových kategórií stravníkov a príspevku zákonného zástupcu
dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky.
3. Výška príspevku pre stravníka, ktorým je zamestnanec školy alebo školského zariadenia sa určuje
zaradením do vekovej kategórie stravníkov 15-18/19 ročných vo Finančných pásmach nákladov na
nákup potravin na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevku zákonného zástupcu
dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravin vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky.
4. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín v školskej jedáini a výdajnej školskej
jedálni sa určuje v nasledovnej výške:
A. pre mate rské školy:
-

za dieťa (od 2 do 6 rokov) 0,30 EUR/desiata/deň

-

za dieťa (od 2 do 6 rokov) 0,72 EUR! obed /deň

-

za dieťa (od 2 do 6 rokov) 0,25 EUR/olovrant

-

za dieťa (od 2 do 6 rokov) spolu 1,27 EUR/deň

-

za zamestnanca materskej školy 1,26 EUR/obed/der‘i

B. pre základné školy:
-

-

za žiaka (od 6 doll rokov) 1,09 EUR/obed/ deň
za žiaka (od 11 do 15 rokov) 1,16 EUR /obed / deň

-

za zamestnanca školy a školského zariadenia 2,26 EUR! obed /deň

-

za mého stravníka 2,80 EUR/obed/deň.

.

5. Zákonný zástupca neplnoletého stravníka a plnoletý stravník sú povinní uhradiť príspevok podľa
odseku 4. tohto článku VZN v mesiaci predchádzajúcom mesiacu, v ktorom sa stravovanie poskytuje,
podľa požiadaviek školskej jedálne alebo výdajnej školskej jedálne. V prípade, ak príspevok nebude
uhradený v určenej lehote, školská jedáleň a výdajná školská jedáleň nie je povinná poskytnúť
stravníkom stravovanie.
čL5
Príspevok na režijně náklady v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni v
zriaďovateľskej pósob nosti obce Lozorno.
1. Zákonný zástupca dieťaťa a žiaka a plnoletý stravník prispieva na úhradu režijných nákladov
vzniknutých v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni podl‘a tohto článku VZN.
2. Príspevok na režijné náklady v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedální za dieťa v materskej
škole a žiaka v základnej škole a plnoletého stravníka sa určuje vo výške 0,20 EUR/obed.

čI. 6
Prechodné a zrušovacie ustanovenia.
1. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí v zriad‘ovateľskej
pósobnosti obce Lozorno určený vo výške podl‘a doterajších predpisov zaplatený predo dňom
účinnosti tohto VZN vopred aj na obdobie Po nadobudnutí účinnosti tohto VZN sa považuje za riadne
zaplatený príspevok podl‘a tohto VZN bez povinnosti doplatku.
2. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší:
VZN č.2/2015 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach
-VZN č.3/2011 o výške stravného v školskej jedálni
-VZN č.1/2010 o výške príspevku za pobyt v MŠ.
-

čI.7

Účinnosť.
Toto všeobecne záväzné nariadenie bob schv~Iené obecným zastupitel‘stvom dňa 03.04.2019
uznesením Č. 17/2019 a nadobúda účinnosť dňom 01.05. 2019 s výnimkou Článku 5 ods.2., ktorý
nadobúda úČinnosť dňom 01.09.2019.

Mgr. Ľuboš Tvrdoň
starosta obce Lozorno

