Obec Bretejovce podľa § 4 ods. 3 písm. c) a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, v zmysle § 28 ods. 5, § 114 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 a
§ 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva pre územie obce Bretejovce

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

1/2019
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bretejovce

§ 1 Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje výšku príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole a podmienky úhrady v školskej jedálni podľa
vekových kategórií stravníkov.
2. Pre účely tohto nariadenia sú školami materská škola a školská jedáleň v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce
Bretejovce.
§ 2 Materská škola
Výška príspevku v materskej škole na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce, ktorou prispieva zákonný zástupca mesačne na jedno dieťa je 15 € na
mesiac.
1.Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
a. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
b. ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je
poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
2.Príspevok v za pobyt v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:
c. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 dní po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov. Uvedené musí zákonný
zástupca preukázať (lekárske potvrdenie pri chorobe, čestné vyhlásenie pri rodinných
dôvodoch)
d. ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase letných prázdnin, kedy je prerušená
prevádzka materskej školy.
3.Príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

§ 3 Školská jedáleň pri materskej škole

1. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami určenými
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len MŠVVaŠ SR) bez úhrady režijných
nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov.

2. Obec Bretejovce určila 2 pásmo na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov.
Materská škola: Desiata : 0,36 €
Obed: 0,85 €
Olovrant: 0,24 €
Spolu: 1,45 €

Z toho : potraviny 1,45 € a režijné náklady 0,- €

Zamestnanci MŠ: Obed 1,33 €
Spolu: 1,33 €

Z toho : potraviny 1,33 € a režijné náklady 0,-€

Cudzí stravníci: Obed 1,33
Réžia 0,51 €
Spolu 1,84 €

Z toho : potraviny 1,33 € a režijné náklady 0,51- €

3. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom na zabezpečenie obeda a iného jedla pre dieťa
navštevujúce materskú školu pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky je 1, 20 €/ deň.
Rozdiel medzi finančným pásmom na nákup potravín a dotáciou uhrádza zákonný zástupca dieťaťa.

4. Plnú stanovenú sumu úhrady na stravu uhrádza:
a/ zákonný zástupca za dieťa materskej školy, ktoré navštevujú nižší ako posledný ročník pred
plnením povinnej školskej a nemá nárok na dotáciu na podporu k stravovacím návykom.
b/ zákonný zástupca za neodobranú stravu v danom stravovacom dni, ak neodhlási dieťa
najneskôr do 8:00 hod. v danom stravovacom dni.
5. Poplatok určený podľa tohto paragrafu sa uhrádza do 10. dňa v mesiaci v ktorom sa stravovanie
poskytuje na bankový účet zriaďovateľa.- ŠJ, alebo šekom.

§ 4 Záverečné ustanovenia

(1) Na ustanovenia súvisiace s určením výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a

školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bretejovce neupravené týmto
všeobecne záväzným nariadením sa vzťahujú príslušné právne predpisy.
(2) Na tomto VZN 1/2019 obce Bretejovce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Bretejovce

dňa 24.7. 2019.
(3) Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v

Bretejovciach.
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. deň od jeho vyvesenia na úradnej

tabuli obce.

Pavel Mylan
starosta obce

Vyvesené na pripomienkovanie dňa: 9.7.2019
VZN schválené dňa: 24.7.2019
Schválené VZN vyvesené dňa: 25.7.2019
Nadobudnutie právoplatnosti dňa: 9.8.2019

