Všeobecne záväzné nariadenie Obce Nové Sady
číslo 42/2021
o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov škôl a školských zariadení
Obec Nové Sady v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 28 ods. 5, § 114 ods. 6, § 140 ods. 10 zákona č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 24 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v y d á v a toto
Všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nové Sady
(ďalej len VZN)

Čl. 1
Všeobecne úvodné ustanovenia
Všeobecné úvodné ustanovenia Účelom tohto VZN je určenie výšky príspevku
a spôsob jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov zákonných zástupcov detí a žiakov, ktoré
budú uhrádzať školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nové
Sady, ktoré sú na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR zaradené do siete škôl a
školských zariadení Slovenskej republiky
a ktorými sú:
a) materská škola
b) školský klub detí
c) školská jedáleň

Čl. 2
Materská škola
1. Výška mesačného príspevku:
Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu
výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumu: ............................10,-€
2. Termín a spôsob úhrady:
Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci bezhotovostne na
účet ZŠ s MŠ Nové Sady vedený Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK66 5600 0000 0008 5587 5005
Ďalšie pokyny k platbe oznámi riaditeľka školy prostredníctvom webovej stránky školy .
3. Oslobodenie od uhrádzania príspevku za pobyt v materskej škole
1) Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa
a/ ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
b/ ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi Základnej školy s materskou
školou doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov

k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu
c/ ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
2) Príspevok na základe tohto nariadenia sa neuhrádza aj za dieťa:
a/ ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich 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.

Čl. 3
Školský klub detí
1. Výška mesačného príspevku:
Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s výchovno-vzdelávacou činnosťou školského klubu
deti prispieva zákonný zástupca mesačne za jedného žiaka sumu: ...............................10,-€
2. Termín a spôsob úhrady:
Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý
predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza, bezhotovostne na
účet ZŠ s MŠ Nové Sady vedený Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK66 5600 0000 0008 5587 5005
Ďalšie pokyny k platbe oznámi riaditeľka školy prostredníctvom webovej stránky školy .
3. Oslobodenie od uhrádzania príspevku za školský klub
a/ v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka školského klubu zapríčinená
zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi. V týchto prípadoch uhrádza zákonný
zástupca pomernú časť určeného príspevku,
b/ žiak/-čka, ktorý/á má prerušenú dochádzku do školského klubu na viac ako 30 po sebe
nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov
preukázateľným spôsobom,
c/Obec Nové Sady ako zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo
odpustení príspevku , 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. 4
Školská jedáleň
1.

Školská jedáleň poskytuje na základe Prihlášky na stravovanie stravovanie deťom,
žiakom a zamestnancom Základnej škole s materskou školou Nové Sady 176 v 3.
finančnom pásme platné od 01.09.2019 na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov nasledovne:

Potraviny 3. finančné
pásmo

desiata obed olovrant Spolupotraviny

réžia

MŠ/2-6 rokov/

0,38

0,90

0,26

1,54€

MŠ/deti, ktoré majú jeden rok 0,38
pred plnením povinnej školskej
dochádzky/
1.stupeň ZŠ/6-11 rokov/
2.stupeň ZŠ/11-15 rokov/
Zamestnanci/15-19 rokov/
Osobitné stravovanie(v prípade
ohrievania obeda v ŠJ)

0,90

0,26

1,54€

3,-€
/mesiac
3,-€
/mesiac

1,21
1,30
1,41

1,21€
1,30€
1,41€

3,-€/mesiac
3,-€/mesiac
1,72€/obed
3,-€/mesiac

Dotácia
MPSVR SR
za
každý
deň
1,30€
1,30€

1,30€
1,30€
0€
0€

2. Náklady vo výške nákladov na nákup potravín a réžie uhrádza za stravníka jeho
zákonný zástupca bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou vystavenou
v Zariadení školského stravovania pri ZŠ s MŠ Nové Sady 176 alebo prevodom na
účet SK18 5600 0000 0008 5587 8003 PRIMA banka Slovensko a. s.
Termíny a spôsoby platby za stravovanie, režijné náklady a dotácie ohľadom
školského stravovania usmerní Zariadenie školského stravovania pri ZŠ s MŠ Nové
Sady 176
3. Na dotáciu na stravu bude mať len na dieťa podľa zák. č. 544/2010 Z. z. o
dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“):
na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje
pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške
životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“
Preukazuje sa :
 potvrdením, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
 potvrdením, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy
životného minima,

na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej
si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového
zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov
veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu1(ďalej len „deti bez daňového
bonusu).
Neuplatnenie si nároku na daňový bonus rodič preukazuje žiadateľovi čestným
vyhlásením, že ani jeden člen domácnosti si daňový bonus neuplatnil.
Ďalšie podmienky k čerpaniu dotácie v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR :

a. zúčastnilo sa výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo v základnej škole a
zároveň odobralo stravu, sa náklady na nákup potravín a réžia ponížia o príspevok,
b. príspevkom nemožno uhradiť náklady na nákup potravín a réžiu v prípade, že sa stravník
nezúčastnil výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo v základnej škole bez
ohľadu na to, či stravu odobral alebo nie. V týchto prípadoch uhrádza náklady na nákup
potravín a réžiu zákonný zástupca stravníka, pokiaľ stravníka riadne neodhlásil zo stravy.
c. Zákonný zástupca má povinnosť pre prípad neprítomnosti na výchovno-vzdelávacej
činnosti odhlasovať stravníka zo stravy podľa pokynov Zariadenia školského stravovania
pri ZŠ s MŠ Nové Sady 176 . Pri nesplnení tejto povinnosti znáša zákonný zástupca
náklady na nákup potravín a réžiu, a to aj v prípade, že stravu stravník neodobral.
d. Stravník, ktorého zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie (potvrdené odborným
lekárom), ktorý neodobral stravu z dôvodu, že školská jedáleň nezabezpečí diétne
stravovanie a toto dieťa sa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti, patrí dotácia na
podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Príspevok stanovenej výške podľa
osobitného predpisu vyplatí zriaďovateľ zákonnému zástupcovi stravníka na základe
podkladov ZŠ s MŠ Nové Sady 176 za dni, kedy sa dieťa zúčastnilo výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole alebo základnej škole.
4.) Školská jedáleň poskytuje stravovanie aj zamestnancom ZŠ s MŠ Nové Sady 176 so
súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Stravníci
podľa tohto bodu uhrádzajú náklady vo výške nákladov na nákup potravín a réžie uvedených
ods.1 – tabuľka zrážkou zo mzdy a príspevkom zamestnávateľa pri zúčtovaní výplat mesačne
za odobraté obedy.
5.) Zákonný zástupca podľa bodu 2. a 3. je povinný okrem čiastkovej úhrady nákladov na
nákup potravín podľa určenej výšky platiť aj príspevok na režijné náklady paušálnou sumou
vo výške 3,- € mesačne. Režijné náklady sa uhrádzajú mesačne spolu s úhradou nákladov na
nákup potravín.
6.) Spoločné a záverečné ustanovenia
a. Obec ako zriaďovateľ školy a školských zariadení môže rozhodnúť o znížení alebo
odpustení príspevku podľa Čl. 4 ods. 2 a 3, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to

písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a
príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2020, ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 544/20210 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a
rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
b. Žiadosti spolu s dokladmi predkladá zákonný zástupca prostredníctvom školy alebo
školského zariadenia zriaďovateľovi.

Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1.

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie
vyvesením na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce Nové Sady dňa 14.6.2021
2. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Nových Sadoch.
3. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Nových Sadoch dňa
28.6.2021.trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov a nadobúda účinnosť dňom
01.08.2021.
4. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 20/2018 s dodatkami.
V Nových Sadoch 28.6.2021

Vyvesené: 29.6.2021

Silvia H a l v o n í k o v á
starosta obce

